
Гласник 

интелектуалне својине  

Intellectual Property gazette 2022/11

Београд / Belgrade 2022/11  



 

Издаје и штампа: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, Београд, Србија 
Телефони: 011 20 25 800 (централа); факс: 011 311 23 77 

Е-mail: zis@zis.gov.rs 
www.zis.gov.rs 

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page 

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page 

 

 

ГЛАСНИК 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

INTELLECTUAL PROPERTY GAZETTE 

ГЛАСНИК 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 
Година 

излажења 

CII 
2022 број 11 

P 63646 - 63720 

U 1774 - 1775 

Ж 83393 - 83580 

Д 11661 - 11665 

Датум 

објављивања: 

30.11.2022. 

Београд 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11 

Intellectual Property Gazette  2022/11  

ЗИС / RS / IPO 

 

3 

САДРЖАЈ / Contents 
 

 

ПАТЕНТИ / Patents ....................................................................................................................................................... 5 

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications .................................................................. 7 

ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate publication of search 

report A3 ................................................................................................................................................................... 14 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of Entered 

Changes in Patent Applications ............................................................................................................................ 15 

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted .................................................................................................... 16 

OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE AMENDED 

PATENTS ............................................................................................................................................................. 34 

ИСПРАВЉЕНА ПРВА СТРАНА B ДОКУМЕНТА / CORRECTED FRONT PAGE OF AN B 

DOCUMENT (B1, B2) ......................................................................................................................................... 35 

ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT (B1, 

B2) ........................................................................................................................................................................ 36 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents ................................................................................................................................................. 37 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents ................................................................................................................ 40 

ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ ОГЛАШЕНИ 

НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are revoked ...................................... 43 

СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate ........................................... 44 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for the 

grant of the Supplementary Protection Certificate ................................................................................................ 44 

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents ........................................................................................................................... 46 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of Validity 

of Registred Petty Patents ..................................................................................................................................... 47 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА МАЛИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications ............................................................................................................... 48 

ЖИГОВИ / Trademarks ............................................................................................................................................... 49 

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications ........................................................... 50 

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks ......................................................................................... 80 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks ....................................................................................................................................... 153 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of Entered 

Changes of Registered Trademarks .................................................................................................................... 157 

ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО 

ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  Gazzete OMPI des marques internationales WIPO 

Gazette of International Marks ............................................................................................................................... 163 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ Filed International Trademarks ............................................. 163 

НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  / Subsequant designations for 

Republic of Serbia .............................................................................................................................................. 181 

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / Industrial Designs ..................................................................................................... 184 

РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs .............................................................................................. 185 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА Termination of Validity of 

Registered Designs ............................................................................................................................................. 187 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of Entered 

Changes of Registered Designs .......................................................................................................................... 188 

ПОДЛИСТАК ГИС / Supplement IPG ..................................................................................................................... 189 

 

 



 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11 

Intellectual Property Gazette  2022/11 

4 ЗИС / RS / IPO 

 

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 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A01G 13/02 (2006.01) (11) 2021/0633 A1 

(21) P-2021/0633 (22) 21.05.2021. 

(54) SISTEM SA OBRTNIM VOĐICAMA ZA ZAŠTITU 

VOĆNJAKA OD VREMENSKIH NEPOGODA 

(71) KOKANOVIĆ, Momčilo, Kralja Milutina 9b, 11500, 

Obrenovac, RS; KOKANOVIĆ, Marko, Posavskih Norvežana 

1, 11500, Obrenovac, RS; KOKANOVIĆ, Miodrag, 

Ravnogorska 44, 11500, Obrenovac, RS; KOKANOVIĆ, 

Filip, Kralja Milutina 9b, 11500, Obrenovac, RS 

(72) KOKANOVIĆ, Momčilo, Kralja Milutina 9b, 11500, 

Obrenovac, RS; KOKANOVIĆ, Marko, Posavskih Norvežana 

1, 11500, Obrenovac, RS; KOKANOVIĆ, Miodrag, 

Ravnogorska 44, 11500, Obrenovac, RS; KOKANOVIĆ, 

Filip, Kralja Milutina 9b, 11500, Obrenovac, RS 

(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41, 11000 Beograd 

(57) Sistem sa obrtnim vođicama za zaštitu voćnjaka od 

vremenskih nepogoda se sastoji od niza stubova (1, 2), pri 

čemu je na vrhu svakog stuba (1, 2) na svojoj sredini obrtno 

vezan zakretni nosač (6, 7). Preko zakretnih nosača (6,7) 

prebačen je pravougani prekrivač (10) u formi mreže ili folije, 

koji je svojim središnjim delom klizno vezan za srednju sajlu 

(9) koja je provučena kroz stubove (1, 2), a svojim dužim 

ivicama je klizno vezan za krajnje sajle (8). Na krajevima 

zakretnih nosača (6, 7) postavljene su obrtne vođice (11) 

sačinjene od svornog vijka (13) takvog da je gornji kraj vijka 

(13) čvrsto vezan za sajlu (8), a donji kraj vijka (13) obrtno 

vezan za kraj zakretnog nosača (6,7). Spoj gornjeg kraja vijka 

(13) i sajle (8) je smešten u cilindričnu čauru (12) ili kapu 

(12.a) koje sprečavaju da dođe u kontakt sa prekrivačem (10). 

Na taj način se prilikom zakretanja zakretnih nosača (6,7) na 

jednu stranu, prekrivač (10) nesmetano skuplja u formu 

paralelograma, dok se njihovim zakretanjem u drugu stranu 

prekrivač (10) nesmetano razvlači u formu pravougaonika. 

  

 

(54) THE SYSTEM WITH REVOLVING GUIDES 

FOR PROTECTING ORCHARD FROM THE BED 

WEATHER 

 

(57) The system with revolving guides for protecting 

orchard from the bed weather consists of a series of 

pillars (1, 2), where at the top of each pillar (1, 2) there is 

a rotating support (6, 7) attached to its middle. A 

rectangular cover (10) in the form of a net or foil is 

placed over the pivoting supports (6,7), which is slidably 

attached to the central cable (9) which is pulled through 

the pillars (1, 2), and its longer edges are slidingly 

attached to the furthermost cables (8). At the ends of the 

swivel brackets (6, 7) are placed rotating guides (11) 

made of a pivot screw (13) such that the upper end of the 

screw (13) is firmly connected to the cable (8), and the 

lower end of the screw (13) is rotatably connected to the 

end of the swivel bracket (6,7). The joint of the upper 

end of the screw (13) and the cable (8) is placed in a 

cylindrical sleeve (12) or a cap (12.a) that prevents it 

from coming into contact with the cover (10). In this 

way, when the swivel brackets (6,7) rotate to one side, 

the cover (10) smoothly shrinks into the shape of a 

parallelogram, while by rotating them to the other side, 

the cover (10) stretches smoothly into the shape of a 

rectangle. 
 

(51)  A01N 65/00 (2009.01) (11) 2022/0926 A2 

(21) P-2022/0926 (22) 04.10.2022. 

(54) BIOHERBICID ZA SUZBIJANJE 

AMBROZIJE I METOD PRIMENE 

(71) INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU 

SREDINU, Teodora Drajzera 9, 11040, Beograd, RS; 

INSTITUT ZA KUKURUZ "ZEMUN POLJE", 

Slobodana Bajića 1, 11185, Beograd, RS 

(72) ORO, Violeta, Jurija Gagarina 267, 11070, Novi 

Beograd, RS; SAVIĆ, Aleksandra, Ljubinke Bobić 16, 

11070, Novi Beorgad, RS; TABAKOVIĆ, Marijenka, 

Branka Radičevića 102, 22300, Stara Pazova , RS 

(57) Pronalazak je novi bioherbicid u obliku emulzije 

ulja u vodi, sa aktivnom supstancom esencijalnim uljem 

biljke Litsea citrata i pomoćnom materijom odn. 

emulgatorom hidrogenizovanim ricinusovim uljem, koji 

su prirodnog porekla. Bioherbicid se primenjuje kao 

zemljišni pre ili post-emergence herbicid putem 

zalivanja a deluje kao translokacioni herbicid za 

suzbijanje različitih mono- i dikotiledonih biljaka u 

prvom redu ambrozije (Ambrosia artemisifolia, A. 

trifida) ali i za druge korovske vrste poput, Artemisia 

vulgaris, Dactylis glomerata i Setaria glauca na 

nepoljoprivrednim površinama. 
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(54) BIOHERBICIDE FOR REGWEED CONTROL 

AND METHOD OF APPLICATION 

 

(57) The invention is a new bioherbicide in the form of 

an oil-in-water emulsion, with the active substance the 

essential oil of the Litsea citrata plant and the auxiliary 

material or emulsifier with hydrogenated castor oil, 

which are of natural origin. The bioherbicide is applied 

as a soil pre-emergence or post-emergence herbicide by 

watering and acts as a translocation herbicide for the 

suppression of various mono- and dicotyledonous plants, 

primarily ragweed (Ambrosia artemisifolia, A. trifida) 

but also for other weed species such as Artemisia 

vulgaris, Dactylis glomerata and Setaria glauca on non-

agricultural areas. 
 

(51)  A61C 13/08 (2006.01)

 G09B 23/30 (2006.01) 
(11) 2021/0585 A1 

(21) P-2021/0585 (22) 14.05.2021. 

(54) PRAVLJENJE MODELA ZUBA SA PULPOM 

U ELASTIČNIM KALUPIMA 

(71) STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA 

U BEOGRADU, Dr Subotića 8, 11000, Beograd, RS 

(72) ZEBIĆ, Maja, Bele Bartoka 20/53, 11211, Borča-

Beograd, RS; ILIĆ, Jugoslav, Jurija Gagarina 214/11, 

11070, Novi Beograd, RS; MILETIĆ, Vesna, Braće 

Kovač 57, 11050, Beograd, RS; SAVIĆ, STANKOVIĆ, 

Tatjana, Bulevar Zorana Đinđića 123d, 11000, Beograd, 

RS; BELJIĆ, IVANOVIĆ, Katarina, Stevana Đurđevića 

Trošarinca 3/27, 11030, Beograd, RS 

(57) Modeli zuba sa pulpom namenjeni su obuci 

studenata stomatologije. Predstavljaju zamenu za 

izvađene zube. Krunični deo polaznog zuba se koristi za 

pravljenje elastičnih kalupa za gleđ. Proces pravljenja se 

dalje nastavlja redukovanjem zubnog modela u zoni 

gleđi i pravljenjem elastičnih kalupa za dentinski deo 

zuba, pa potom i za model zuba redukovan za 

endodontski prostor i pristup endodontskom prostoru. U 

drugoj fazi, obrnutim redosledom, vrši se izlivanje 

elastičnih kalupa providnim epoksi smolama, sa 

postavljanjem voštanih profila dobijenih izlivanjem 

elastičnih kalupa u dimenzijama gutaperka poena, na 

pozicije željenih kanala u korenu i njihovo povezivanje i 

modelovanje koronarne pulpe istopljenim voskom. 

Epoksi model sa voštanim modelom pulpe postavlja se u 

elastične kalupe koji imaju oblik dentinskog dela zuba i 

nalivaju tako da epoksi smola oblaže voštani model 

zuba. Spajanjem dentinskog dela zuba u kome je pulpa 

sa netransparentnim modelima gleđi zuba, pomoću 

brzovezujućeg epoksi lepka dobija se pun oblik zuba. 

  

 
 

(54) MAKING TOOTH MODEL WITH DENTAL 

PULP USING ELASTIC MOLDS 

 

(57) Tooth models with dental pulp are made for student 

training purpose. Models represent replacement for 

extracted tooth. Tooth crown of initial tooth is used for 

making elastic mold for enamel. Producing process 

continues with reduction of tooth in the zone of enamel 

and making elastic molds for dentin part of the tooth, 

and after further reduction toward endodontic space and 

space required to approach it. Second phase comprise 

reverse order and imply casting of elastic molds with 

transparent epoxy resin, placement of vax profiles, 

obtained using elastic molds in the shape of gutta-percha 

cones, on the position of radicular canals. Melt vax is 

also used for joining together multiple vax cones and for 

shaping coronary pulp. Epoxy model with vax model of 

the pulp is placing into elastic mold having a shape of 

dentin and cast so that epoxy resin covers vax model. 

Joining together of dentin part of the tooth which contain 

pulp with nontransparent model of enamel using fast 

setting epoxy glue the shape of the tooth is completed. 
 

(51)  A61K 8/19 (2006.01)

 A61K 8/67 (2006.01)

 A61K 31/197 (2006.01)

 A61K 31/355 (2006.01)

 A61K 31/375 (2006.01)

 A61K 31/455 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61Q 19/02 (2006.01)

 A61Q 19/08 (2006.01) 

(11) 2021/0533 A1 

(21) P-2021/0533 (22) 05.05.2021. 

(54) KOZMETIČKA FORMULACIJA SA 

AKTIVNIM PRINCIPIMA BISERNOG PRAHA 

(71) KOVAČEVIĆ, Božica, Ive Lole Ribara bb,  

25282, Gakovo, RS 

(72) KOVAČEVIĆ, Božica, Ive Lole Ribara bb,  

25282, Gakovo, RS 

(57) Kozmetički preparati koji sadrže biserni prah, 

antioksidanse, emolijense i vitamine ostvaruju 

blagotvorno delovanje na kožu, neguju je, hidriraju i 
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štite  od uticaja slobodnih radikala. Aktivni principi iz 

bisernog praha imaju sinergističko dejstvo sa 

antioksidansima, vitaminima i emolijensima za 

optimalnu negu kože i sprečavanje preranog starenja 

kože. Preparati koji sadrže ovu formulaciju podstiču 

regeneraciju i zdrav izgled kože svakodnevnom 

upotrebom. 

 

(54) COSMETIC FORMULATION WITH ACTIVE 

PRINCIPLES OF PEARL POWDER 

 

(57) Cosmetic preparations containing pearl powder, 

antioxidants, emollients and vitamins have a beneficial 

effect on the skin, nourish it, hydrate it and protect it 

from the effects of free radicals. Active principles from 

pearl powder have a synergistic effect with antioxidants, 

vitamins and emollients for optimal skin care and 

prevention of premature skin aging. Preparations 

containing this formulation encourage the regeneration 

and healthy appearance of the skin with daily use. 
 

(51)  B29B 17/00 (2006.01)

 B32B 7/00 (2019.01 

(11) 2021/0580 A1  

(21) P-2021/0580 (22) 14.05.2021  

(54) POSTROJENJE I POSTUPAK ZA 

PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH PLOČA OD 

OTPADNIH VIŠESLOJNIH DELOM 

POLIMERNIH MATERIJALA 

(71) PLAZINIĆ, Branimir, Bate Jankovića 69/stan 12, 

32000, Čačak, RS 

(72) PLAZINIĆ, Branimir, Bate Jankovića 69/stan 12, 

32000, Čačak, RS 

(74) GAVRILOVIĆ, Slobodan M., dr, Birčaninova 8/III, 

11000 Beograd 

(57) Postupak i postrojenje za proizvodnju građevinskih 

ploča od otpadnih ili višeslojnih delom polimernih 

materijala koji omogućava reciklažu otpadnih, topivih 

materijala, kao što su tegrapak, elopak, trim, REH 

(materijal od koga se prave cevi za podno grejanje, tako 

da pored PE sadrži i vlakna), metalizirani polinropilen, 

tripleks, dupleks, džob separato tj. različite sastojke 

zatopljene zajedno zbog čega ih je teško razdvojiti, pri 

čemu se proizvod dobijen kroz postupak za koji se traži 

zaštita odlikuje postojanošću oblika, homogenošću, 

minimalnim izmenama svojstava i vodootpornošću. Ovo 

je ostvareno tako što predmetnu napravu čine: sklop 

pripreme, sklop hladnog proizvodnog procesa, sklop 

proizvodnog procesa do izlaska krajnjeg proizvoda i 

sklop dorade sa pakovanjem, povezani u celinu uz 

postupak prema pronalasku, koji je automatizovan, a pri 

tom se odlikuje visokim ekološkim karakteritikama jer 

se u proizvodnom procesu ne koriste lepkovi i druge 

materije koje deluju štetno po zdravlje čoveka i okolinu. 

  

 
 

(54) PLANT AND PROCEDURE FOR THE 

PRODUCTION OF BUILDING PANELS FROM WASTE 

MULTILAYER PARTLY POLYMER MATERIALS 

 

(57) The process and plant for the production of building 

panels from waste or multi-layer partly polymeric 

materials that enables the recycling of waste, soluble 

materials, such as tetra-pack, elopak, trim, REH (the 

material from which pipes for underfloor heating are 

made, so that in addition to PE it also contains fibers ), 

metallized polypropylene, triplex, duplex, job separato, 

i.e. different ingredients melted together, which makes 

them difficult to separate, whereby the product obtained 

through the process for which protection is sought is 

characterized by shape stability, homogeneity, minimal 

changes in properties and water resistance. This was 

achieved by the fact that the device in question consists 

of: a preparation assembly, a cold production process 

assembly, a production process assembly until the final 

product is released and a finishing assembly with 

packaging, connected as a whole with the procedure 

according to the invention, which is automated, and at 

the same time it is characterized by high ecological 

characteristics because the production process does not 

use glues or other substances that are harmful to human 

health and the environment. 
 

(51)  B60J 3/04 (2006.01)

 B32B 17/06 (2006.01)

 E06B 3/67 (2006.01)

 G02F 1/01 (2006.01) 

(11) 2021/0642 A1 

(21) P-2021/0642 (22) 25.05.2021. 

(54) SLOJEVITI VARIJABILNO 

TRANSPARENTNI PANEL 

(71) FINANCE FORCE GLASS 33 DOO, Vladislava 

Kaćanskog 4/7, 21000, Novi Sad, RS 

(72) MANDIĆ, Željko, Bulevar oslobođenja 22/10, 

21000, Novi Sad, RS 

(57) Monolitna konstrukcija slojevitog varijabilno 

transparentnog panela, na zahtev, može imati zatamnjene 

frontalne površine, ukoliko svetlosni moduli (LM) 

aktiviraju uv led trake sa nizom uv led dioda (UVLED), 

pomoću uređaja (UVM) za napajanje i kontrolu. Svetlosni 

moduli generišu na dužim paralelnim ivicama akrilne ploče 

(AР) uv svetlosne snopove odabranog intervala i 

intenziteta. Akrilna ploča (AP) emituje svojim frontalnim 
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površinama uniformne uv svetlosne snopove koji 

osvetljavaju polimerne fotohromatske filmove (PF). 

Uniformna uv osvetljenost polimernih fotohromatskih 

filmova (PF) uslovljava njihovu uniformnu zatamnjenost. 

Ako je interval i intenzitet emitovanog uniformnog uv 

svetlosnog snopa veći, transparentnost polimernih 

fotohromatskih filmova (PF), samim tim i transparentnost 

frontalne površine slojevitog varijabilno transparentnog 

panela je manja, i obrnuto. Visokotransparentni, optički 

jasno prozirni polimerni slojevi (LL), koji imaju koeficijent 

refrakcije svetlosti 1.38 ili manje, omogućavaju uniformnu 

refleksiju uv svetlosti kroz poprečni presek akrilne ploče 

(AP). Visokotransparentni, optički jasno prozirni uv 

apsorpcioni polimerni filmovi (UF) sprečavaju da prirodna 

sunčeva uv svetlost izvrši aktivaciju fotohromatskih 

polimernih filmova (PF). Slojeviti varijabilno transparentni 

panel funkcionise kao aktivni zaštitni uređaj, ukoliko se na 

zahtev, reguliše svetlosna transparentnost njegove frontalne 

površine, shodno tome, slojeviti varijabilno transparentni 

panel omogućava efikasnu zaštitu enterijerskog prostora od 

pogleda spolja, od temperaturnog, zvučnog i mehaničkog 

uticaja spoljašnje sredine i zaštitu od prekomerne sunčeve 

svetlosti i energije. 

  

 
 

(54) LAYERED VARIABLE TRANSPARENT PANEL 

 

(57) The monolithic construction of the layered variably 

transparent panel, on request, can have darkened frontal 

surfaces, if the light modules (LM) activate the uv led 

strips with a series of uv led diodes (UVLED), using the 

power supply and control device (UVM). The light 

modules generate UV light beams of a selected interval 

and intensity on the longer parallel edges of the acrylic 

plate (AR). The acrylic plate (AP) emits uniform UV 

light beams on its frontal surfaces that illuminate the 

polymer photochromic films (PF). The uniform uv 

brightness of polymer photochromic films (PF) 

determines their uniform darkening. If the interval and 

intensity of the emitted uniform uv light beam is greater, 

the transparency of the polymer photochromic films (PF), 

therefore the transparency of the frontal surface of the 

layered variably transparent panel is lower, and vice versa. 

Highly transparent, optically clear polymer layers (LL), 

which have a light refractive index of 1.38 or less, allow 

uniform reflection of UV light through the cross-section of 

the acrylic sheet (AP). Highly transparent, optically clear uv 

absorbing polymer films (UF) prevent natural sunlight uv 

light from activating photochromic polymer films (PF). The 

layered variably transparent panel functions as an active 

protective device, if the light transparency of its frontal 

surface is regulated upon request, accordingly, the layered 

variably transparent panel enables effective protection of 

the interior space from the view from the outside, from the 

temperature, sound and mechanical influence of the 

external environment and protection from excessive 

sunlight and energy. 
 

(51)  F03B 9/00 (2006.01) (11) 2021/0858 A1 

(21) P-2021/0858 (22) 07.07.2021. 

(54) VERTIKALNA TURBINA SA LOPATICAMA 

(71) GAĆEŠA, Dane, Sestara Bukumirović 108a,  

11060, Beograd, RS 

(72) GAĆEŠA, Dane, Sestara Bukumirović 108a,  

11060, Beograd, RS 

(57) Vertikalna turbina ima za novost to što maksimalno 

koristi postojeću potencijalnu energiju vode tako što 

konstrukcija te turbine omogućava formiranje aktivnog 

vertikalnog vodenog stuba koji svojom težinom 

ostvaruje rotaciju osovine pogonskog točka. Na svakom 

slapištu moguće je postaviti uređaj proizvoljne širine, jer 

je dovoljno samo odabrati dužinu njegovih korita. 

Prenosenje rotacije pogonske osovine na generator 

električne energije na obali vodotoka čini ovaj uređaj 

vrlo poželjnim kod izgradnje mikroelektrana. Mogućnost 

povećanja širine pomoću povećanja dužina korita u 

velikoj meri pojevtinjuje ovakvu elektranu, jer je 

povećanje njenog kapaciteta omogućeno samo sa 

koritima veće dužine. 
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(54) VERTICAL TURBINE WITH BUCKETS 

 

(57) The novelty of the vertical turbine is that it makes 

maximum use of the existing potential energy of the 

water, so that the construction of the turbine enables the 

formation of an active vertical water column, which, 

with its weight, causes the rotation of the drive shaft of 

the wheel. It is possible to place a device of arbitrary 

width on each waterfall, because it is enough to just 

choose the length of its buckets. Transmission of the 

rotation of the drive shaft to the electricity generator on 

the bank of the stream water makes this device very 

desirable in the construction of micro power plants. The 

possibility of increasing the width by increasing the 

length of the buckets greatly reduces the cost of this type 

of power plant, because increasing its capacity is only 

possible with longer buckets. 
 

(51)  F03B 13/00 (2006.01)

 B63B 35/44 (2006.01) 
(11) 2021/0535 A1 

(21) P-2021/0535 (22) 05.05.2021. 

(54) PLUTAJUĆA ELEKTROGENERATORSKA 

PLATFORMA 

(71) ŠVENDA, Dušan, Ivana Mičurina 19/15,  

11000, Beograd, RS 

(72) ŠVENDA, Dušan, Ivana Mičurina 19/15,  

11000, Beograd, RS 

(57) Plutajuća elektrogeneratorska platforma (1) pomoću 

sistema (24) za ubrzavanje vodotoka kod velikih reka sa 

sporim tokom u horizontalnoj ravni ubrzava strujanje 

toka vode kroz cev (9) manjeg promera u kojoj se nalazi 

elektrogenerator (11) sa pripadajućom turbinom (12). 

Sistem (24) se šrafljenjem spaja sa platformom (1) i 

katamaranskim bokovima (2) i (3). Sistem (24) ima i 

vertikalno peraje (16) sa svoje donje strane i vertikalno 

peraje (17) sa svoje gornje strane, koji pozicioniraju 

platformu u pravcu toka vode. Sistem (24) za ubrzavanje 

vodotoka se sastoji od horizontalno pozicioniranih cevi 

(4) većeg promera, levka (8) i cevi (9) manjeg promera 

međusobno zavarenih. Plutajuća elektrogeneratorska 

platforma (1) mora biti jakim čeličnim sajlama povezana 

za stameno sidrište. 

  

 
 

(54) FLOATING PLATFORM WITH ELECTRIC 

GENERATOR 

 

(57) The floating platform (1) with electric generator 

accelerates the water flow through the pipe (9) of a 

smaller diameter in which the generator (11) with the 

associated turbine (12) is located using the system (24) 

for speeding up the water flow in large rivers with a slow 

flow in the horizontal plane. The system (24) is 

connected with the platform (1) and the catamaran sides 

(2) and (3) by means of screws. The system (24) has 

both vertical fin (16) on its lower side and vertical fin 

(17) on its upper side, which position the platform in the 

direction of the water flow. The system (24) for 

accelerating the water flow consists of horizontally 

positioned pipes (4) of a larger diameter, a funnel (8) and 

a pipe (9) of a smaller diameter welded together. The 

floating platform (1) with electric generator must be 

connected to a permanent anchorage by strong steel 

cables. 
 

(51)  F23L 9/02 (2006.01)

 C10J 3/02 (2006.01)

 F23G 5/05 (2006.01) 

(11) 2021/0662 A1 

(21) P-2021/0662 (22) 28.05.2021. 

(54) KOTLOVSKI GENERATOR 

TERMOBIOGASA  OSTVAREN ZRAČENJEM IZ 

PLAMENE ZONE 

(71) PAVLOVIĆ, Marko, Slavoljuba Vuksanovića 

18/19, 11000, Beograd, RS; PAVLOVIĆ, Toma, Kralja 

Aleksandra I 115 /11, 11500, Obrenovac, RS; BIJELIĆ, 

Miloš, Vojvode Stepe Stepanovića 009V, Kaluđerica, 

Grocka, RS 

(72) PAVLOVIĆ, Marko, Slavoljuba Vuksanovića 

18/19, 11000, Beograd, RS; PAVLOVIĆ, Toma, Kralja 

Aleksandra I 115 /11, 11500, Obrenovac, RS; BIJELIĆ, 

Miloš, Vojvode Stepe Stepanovića 009V, 11130, 

Kaluđerica-Grocka, RS 

(57) Kosa pokretna rešetka (3) za sagorevanje i 

transformaciju biomase (rasute slame, peleta. drvene 

sečke, piljevine ili uglja lignita krupnoće oraha) po 

tehnologiji sublimacije i odvojenog spaljivanja sublimata 

(termobiogasa) od čvrstog ostatka biomase posle 

sublimacije tj. koksa . Sirovo gorivo, biomasa, 

raspoređuje se po celoj širini prve zone kose pokretne 

rešetke (3.1) i dalje se transportuje po dužini rešetke 

dejstvom same rešetke. Na visini cca 400mm iznad 

goriva na rešetki formirana je plamena zona sa visokom 

temperaturom koja daje energiju zračenja za sušenje 

goriva a potom i sublimacije tj. izdvajanja termobiogasa 

iz biomase. Proces sublimacije. izdvajanja termobiogasa 

iz biomse se odvija na prvoj i drugoj zoni rešetke (3.1 i 

3.2). Na kraju druge zone rešetke ostaje koks, i prelazi 

na treću zonu, kao kvalitetno gorivo. Koks sukcesivno 

sagoreva na rešetki treće zone i dogoreva na rešetki 

četvrte zone pod uslovima koje zahteva mineralna 
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struktura koksa. Na kraju četvrte zone ostaje pepeo kao 

nesagorivi deo koksa. Posebnim transportnim sistemom 

pepeo se uklanja iz sistema kotla. Datom tehnologijom 

razdvajanja termobiogasa od koksa i odvojenim 

spaljivanjem postiže se značajno stabilniji rad kotla, sa 

smanjenom količinom letećeg pepela i smanjenjem 

nesagorelog goriva u šljaci i pepelu. Kvalitet sagorevanja 

termobiogasa je moguće ostvariti bez ugljen monoksida 

u dimnim gasovima. Spaljivanje koksa donosi značajnu 

količinu toplotne energije kao bazne energije ložišta tako 

da je moguće precizno održavanja parametara kotla 

spaljivanjem neophodne količine termobiogasa pri 

svakom opterećenju kotla. 

  

 
 

(54) THERMOBIOGAS BOILER GENERATOR CREATED 

BY RADIATION FROM THE FLAME ZONE 

 

(57) Inclined movable grate (3) for burning and transforming 

biomass (straw, pellets, wood chips, sawdust or walnut-sized 

lignite coal) using sublimation technology and separate 

burning of sublimate (thermobiogas) from the solid residue of 

biomass after sublimation, i.e. coke. The raw fuel, biomass, is 

distributed over the entire width of the first zone of the 

slanting moving grid (3.1) and is further transported along the 

length of the grid by the action of the grid itself. At a height 

of approx. 400 mm above the fuel on the grate, a flame zone 

with high temperature is formed, which provides radiation 

energy for fuel drying and then sublimation, i.e. separation of 

thermobiogas from biomass. Sublimation process. extraction 

of thermobiogas from biomass takes place on the first and 

second grid zones (3.1 and 3.2). At the end of the second 

zone of the grate, coke remains, and it passes to the third 

zone, as a quality fuel. The coke burns successively on the 

grate of the third zone and burns off on the grate of the fourth 

zone under the conditions required by the mineral structure of 

the coke. At the end of the fourth zone, ash remains as an 

incombustible part of the coke. A special transport system 

removes ash from the boiler system. With the given 

technology of separation of thermobiogas from coke and 

separate burning, a significantly more stable operation of the 

boiler is achieved, with a reduced amount of fly ash and a 

reduction of unburned fuel in slag and ash. The combustion 

quality of thermobiogas can be achieved without carbon 

monoxide in the flue gases. Burning coke brings a significant 

amount of thermal energy as the base energy of the 

combustion chamber so that it is possible to precisely 

maintain the parameters of the boiler by burning the 

necessary amount of thermobiogas at each load of the boiler. 
 

(51)  G01N 21/31 (2006.01)

 G01J 3/00 (2006.01)

 G01N 21/64 (2006.01) 

(11) 2021/0550 A1 

(21) P-2021/0550 (22) 07.05.2021. 

(54) POSTUPAK ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI I 

METABOLIZMA BILJAKA NEDESTRUKTIVNIM 

OPTIČKIM PUTEM 

(71) UNIVERZITET U BEOGRADU, FIZIČKI 

FAKULTET, Studentski trg 12, 11000, Beograd, RS 

(72) BELČA, Ivan, dr, Bulevar Zorana Đinđića 123 d, 

11000, Beograd, RS; KASALICA, Bećko, dr, 

Makenzijeva 19, 11000, Beograd, RS; BENAZZOUZ-

PETKOVIĆ, Marija, dr, Generala Stefanika 21/39, 

11000, Beograd, RS; MILETIĆ, Katarina, Vitezova 

Karađorđeve zvezde 2E, 11160, Beograd, RS; 

JEREMIĆ, Dejan, dr, Toplička 22, 11000, Beograd, RS; 

CEKIĆ, Dragan, Preševska 13, 11000, Beograd, RS 

(57) Merenje spektralnih karakteristika listova biljaka 

optičkim metodama u periodu njihovog rasta, može da 

nam donese korisne informacije o zdravlju biljke. Ovaj 

metod bi omogućio merenje koeficijenata refleksije i 

transmisije u realnom vremenu, a na osnovu oblika 

grafika zavisnosti vrednosti koeficijenata transmisije i 

refleksije u vremenu može da ukaže na trenutno 

zdravstveno stanje biljke. Opisan metod i aparatura može 

da se primeni na širi spektar biljnih i mogao bi da 

detektuje veći broj biološkihfenomena. Ovaj uređaj 

može da ima veliku primenu u poljoprivredi. 
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(54) NONDESTRUCTIVE OPTICAL METHOD FOR 

PLANT OVERALL HEALTH EVALUATION 

 

(57) Measuring the spectral characteristics of plant 

leaves using optical methods during their growth period 

can provide us with useful information about the health 

of the plant. This method would enable the measurement 

of reflection and transmission coefficients in real time, 

and based on the shape of the dependence  graph of the 

values of transmission and reflection coefficients in time, 

it can indicate the current state of the plant. The 

described method and apparatus can be applied to a 

wider spectrum of plants and could detect a greater 

number of biological phenomena. This device can be 

used in agriculture. 
 

(51)  H01G 17/00 (2006.01)

 H02P 27/00 (2006.01) 
(11) 2021/0583 A1 

(21) P-2021/0583 (22) 14.05.2021. 

(54) POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE REZULTATNE 

STRUJE MAGNEĆENJA, ZASIĆENIH 

SINHRONIH REAKTANSI I UGLA SNAGE 

OPTEREĆENOG GENERATORA U RADU 

(71) KOSTIĆ, Miloje, Dragana Rakića 53, Beograd, RS 

(72) KOSTIĆ, Miloje, Dragana Rakića 53,  

11000, Beograd, RS 

(57) Postupak koji se predlaže omogućava da se odredi 

vrednost rezultantne struje struje magnećenja (iml) i 

odgovarajuće vrednosti zasićenih sinhronih 

reaktansi (Xdsat i Xqsat), za d i q osu generatora, i ugła 

snage, (δcalc ) za razmatrani režim opterećenja generatora 

samo na osnovu izmerenih vrednosti: napona (U), 

aktivne (Q) i reaktivne snage (Q) i pobudne struje (If), i 

datu vrednost nezasićene sinhrone reaktanse (xd = xdu) za 

d-osu tj. bez merenja ugła snage δ, pa pronalazak 

predstavlja novo rešenje navedenog problema. Postupak 

se odvija u dve faze. U 1. iterativnom postupku, na 

osnovu izmerenih vrednosti: (U, P, Q i If), se određuju 

vrednosti (xdsat(1), xqsat(1) ), i ugła snage, (δcalc(1) ) koje su 

približno i dovoljno tačne za turbogeneratore (TG) za 

režime rada u natpobudi pa bi postupak mogao biti i 

završen. Na osnovu utvrđenih vrednosti (xdsat(l), xdsat(l)  i 

δcalc(1) ), u narednim iteracijama proračuna i=2÷10 se 

odreduju odgovarajuće vrednosti zasićenih sinhronih 

reaktansi za d i q-osu osu (xdsat(i), xqsat(i)) i ugła snage 

(δ(i)=δcalc2(i)). Na kraju ove faze postupka u n-toj 

iteraciji se dolazi do konvergentnih vrednosti zasićenih 

sinhronih reaktansi, (xdsat = xdsat(n) i xqsat = xqsat(n),  ), i ugła 

snage, (δ=δcalc2(n)).  

 

 

 
 

(54) PROCEDURE FOR DETERMINATION OF 

RESULTANT MAGNETIZING CURRENT, 

SATURATED SYNCHRONOUS REACTANCES AND 

POWER ANGLE OF LOADED GENERATOR IN 

OPERATION 

 

(57) The proposed procedure allows to determine the 

value of the resultant magnetizing current (imi) and the 

corresponding values of saturated synchronous 

reactances, (xdsat and xqsat) for the generator d and q axis, 

and power angle,(δcalc ) for the considered generator load 

mode only on the basis of measured values: voltage (U), 

active (Q) and reactive power (Q) and excitation current 

(If) of the generator, and a given value of unsaturated 

synchronous reactance (xd = xdu) for the d-axis, i.e. 

without measuring the power angle δ, so the invention 

represents a new solution to the above problem. The 

procedure takes place in two phases. In the 1st iterative 

procedure, based on the measured values: (U, P, Q and 

If ), the values of (xdsat(l), xqsat(l))and power angle δcal(1) are 

determined, which are approximately (and sufficiently) 

accurate for turbogenerators (TG) for overexcited 

regimes, so the process could be completed. Based on 

the determined values of (xdsa(l), xqsat(l) and δcalc(1)) in the 

following iterations of the calculation i=2÷10 the 

corresponding values of saturated synchronous 

reactances for the d and q axis, (xdsat(i) and xqsat(i)) and 

power angles (δ(I)=δcalc2(i)) are determined. At the end of 

this phase of the procedure, in the nth iteration, 

convergent values of saturated synchronous reactances, 

(xdsat = xdsat(n) and xqsat = xqsat(n)) and power angle, 

(δ=δcalc2(n)) are obtained.  
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(11) 63692 B1 

(21) P-2022/0961 (22) 07.06.2017. 

(30) IT  07.06.2016.  UA20164166 

(86) WO 07.06.2017.   PCT/IB2017/053354 

(87) WO 14.12.2017.   WO 2017/212413 

(96) 07.06.2017.   17749512.4 

(97) 03.08.2022.   EP3465059 B   2022/31   EN 

(54) UREĐAJ ZA GREJANЈE I MODULARNI 

SISTEM GREJANЈA KOJI SE MOŽE POSTAVITI 

U MODULARNOM OBLIKU U KORAKU 

UGRADNЈE 

HEATING DEVICE AND MODULAR HEATING 

SYSTEM THAT CAN BE ASSEMBLED IN 

MODULAR FORM IN THE INSTALLATION STEP 

(73) FONDITAL S.P.A., Via Cerreto 40, 25079 

Vobarno, IT 

(72) NIBOLI, Orlando, c/o Fondital S.p.A., Via Cerreto 

40, 25079 Vobarno, IT 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  G01N 21/85 (2006.01) (11) 63664 B1 

(21) P-2022/0954 (22) 30.01.2018. 

(30) FR  01.03.2017.  1751683 

(86) WO 30.01.2018.   PCT/FR2018/050212 

(87) WO 07.09.2018.   WO 2018/158514 

(96) 30.01.2018.   18705439.0 

(97) 27.07.2022.   EP3589939 B   2022/30   FR 

(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA OPTIČKU 

ANALIZU VOĆA ILI POVRĆA I UREĐAJ ZA 

AUTOMATSKO SORTIRANJE 

FRUIT OR VEGETABLE OPTICAL ANALYSIS 

METHOD AND DEVICE AND AUTOMATIC 

SORTING DEVICE 

(73) MAF AGROBOTIC, Impasse d'Athènes, Zac 

Albasud II, Bardonies, 82000 Montauban, FR 

(72) BLANC, Philippe, 1650 Route du Fau,  

82000 Montauban, FR 

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

(51)  G05B 19/042 (2006.01)

 H03K 19/0175 (2006.01) 
(11) 63669 B1 

(21) P-2022/0966 (22) 09.05.2018. 

(30) CN  13.11.2017.  201711116439 

(86) WO 09.05.2018.   PCT/CN2018/086116 

(87) WO 16.05.2019.   WO 2019/091070 

(96) 09.05.2018.   18875763.7 

(97) 03.08.2022.   EP3712734 B   2022/31   EN 

(54) KOLO ZA DINAMIČKO SEMPLOVANJE 

SIGURNOG ULAZA 

SAFE-INPUT DYNAMIC SAMPLING CIRCUIT 

(73) CRSC RESEARCH & DESIGN INSTITUTE 

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

Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai District, Beijing 

100070, CN 

(72) ZHU, Lixiong, Block No.1, Qichebowuguan 

Nanlu,Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 

100070, CN; WANG, Hailong, Block No.1, 

Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science Park Fengtai 

District, Beijing 100070, CN; NIU, Jianhua, Block No.1, 

Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science Park Fengtai 

District, Beijing 100070, CN; ZHOU, Wei, Block No.1, 

Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science Park Fengtai 

District, Beijing 100070, CN; HE, Longlong, Block 

No.1, Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science Park 

Fengtai District, Beijing 100070, CN; HUANG, Binbin, 

Block No.1, Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science 

Park Fengtai District, Beijing 100070, CN; ZHOU, 

Rong, Block No.1, Qichebowuguan Nanlu, Fengtai 

Science Park Fengtai District, Beijing 100070, CN; 

MENG, Qingyao, Block No.1, Qichebowuguan Nanlu, 

Fengtai Science Park Fengtai District, 

Beijing 100070, CN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  G06F 21/32 (2013.01)

 G06F 21/16 (2013.01)

 G06F 21/34 (2013.01)

 G06Q 50/26 (2012.01)

 G06Q 90/00 (2006.01)

 H04W 12/30 (2021.01) 

(11) 63649 B1 

(21) P-2022/0935 (22) 11.05.2017. 

(30) IT  16.05.2016.  UA20163456 

(86) WO 11.05.2017.   PCT/IB2017/052755 

(87) WO 23.11.2017.   WO 2017/199138 

(96) 11.05.2017.   17729197.8 

(97) 13.07.2022.   EP3458996 B   2022/28   EN 

(54) POSTUPAK ZA DIGITALIZACIJU I 

PRIBAVLJANJE OSETLJIVIH PODATAKA NA 

MOBILNIM UREĐAJIMA KOJI OSIGURAVA 

BEZBEDNOST I INTEGRITET PODATAKA 
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METHOD OF DIGITIZATION AND ACQUISITION 

OF SENSITIVE DATA ON MOBILE DEVICES THAT 

ENSURES THE SAFETY AND INTEGRITY OF THE 

DATA 

(73) PIEVANI, Achille, Via Berlinga 10, Adrara San 

Martino (BG), IT; VEGINI, Luca, Via Giovanni XXIII 

12, Viadanica (BG), IT; MURATORI, Lorenzo, Via 

Paratico 87, Capriolo (BS), IT; LAVELLI, Gabriele, Via 

Mearolo 3, Foresto Sparso (BG), IT 

(72) PIEVANI, Achille, Via Berlinga 10, Adrara San 

Martino (BG), IT; LAVELLI, Gabriele, Via Mearolo 3, 

Foresto Sparso (BG), IT; MURATORI, Lorenzo, Via 

Paratico 87, Capriolo (BS), IT; VEGINI, Luca, Via 

Giovanni XXIII 12, Viadanica (BG), IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  G06F 21/45 (2013.01)

 G09C 1/04 (2006.01) 
(11) 63683 B1 

(21) P-2022/0983 (22) 02.04.2020. 

(30) GB  03.04.2019.  201904692 

(86) WO 02.04.2020.   PCT/EP2020/059471 

(87) WO 08.10.2020.   WO 2020/201466 

(96) 02.04.2020.   20718589.3 

(97) 10.08.2022.   EP3871124 B   2022/32   EN 

(54) PRENOSNI DRŽAČ SLOGA PODATAKA 

PORTABLE DATA STACK HOLDER 

(73) STOPINSKI, Wojciech, Stalowa 35 m 4, 03-425 

Warsaw, PL; GAJOS-STOPINSKA, Paulina, Ul. 

Starowiejska 10, 24-310 Karczmiska Pierwsze, PL 

(72) STOPINSKI, Wojciech, Stalowa 35 m 4, 03-425 

Warsaw, PL; GAJOS-STOPINSKA, Paulina, Ul. 

Starowiejska 10, 24-310 Karczmiska Pierwsze, PL 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  G16C 20/20 (2019.01) (11) 63707 B1 

(21) P-2022/1012 (22) 23.06.2020. 

(30) EP  24.06.2019.  19181932 

(86) WO 23.06.2020.   PCT/EP2020/067432 

(87) WO 30.12.2020.   WO 2020/260240 

(96) 23.06.2020.   20733462.4 

(97) 21.09.2022.   EP3948876 B   2022/38   EN 

(54) METODA ZA PREDVIĐANJE HRANE ZA 

ŽIVOTINJE I/ILI SIROVINE ZA HRANU ZA 

ŽIVOTINJE 

METHOD FOR PREDICTING A FEEDSTUFF 

AND/OR FEEDSTUFF RAW MATERIAL 

(73) EVONIK OPERATIONS GMBH, Rellinghauser 

Straße 1-11, 45128 Essen, DE 

(72) REIMANN, Ingolf, Albert-Schweitzer-Str. 19, 

64354 Reinheim, DE; REISING, Joachim, Julius-Echter-

Str. 32, 63801 Kleinostheim, DE; MÜLLER, Christoph, 

Mathildenstrasse 66, 63065 Offenbach am Main, DE 

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

(51)  H02P 3/18 (2006.01)

 B65G 23/24 (2006.01)

 B65G 43/00 (2006.01)

 H02J 9/00 (2006.01)

 H02P 6/24 (2006.01)

 H02P 29/00 (2016.01)

 H02P 29/024 (2016.01)

 H02P 29/028 (2016.01)

 H02P 29/032 (2016.01) 

(11) 63708 B1 

(21) P-2022/0974 (22) 17.09.2019. 

(30) EP  28.09.2018.  18197640 

(86) WO 17.09.2019.   PCT/EP2019/074820 

(87) WO 02.04.2020.   WO 2020/064422 

(96) 17.09.2019.   19778868.0 

(97) 07.09.2022.   EP3830945 B   2022/36   DE 

(54) UREĐAJ ZA TRANSPORT SA TRAKOM I 

NAČIN ZA ZAUSTAVLJANJE TRAKE UREĐAJA 

ZA TRANSPORT SA TRAKOM 

BELT CONVEYOR DEVICE AND METHOD FOR 

STOPPING A BELT OF A BELT CONVEYOR DEVICE 

(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-

von-Siemens-Straße 1, 80333 München, DE 

(72) BECKER, Norbert, Gartenstr. 14, 91341 

Röttenbach, DE; HELLMUTH, Torsten, Stettiner Str. 

34, 91058 Erlangen, DE 

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

(51)  H04N 13/00 (2006.01)

 G06T 15/00 (2011.01)

 H04N 21/00 (2011.01) 

(11) 63651 B1 

(21) P-2015/0386 (22) 05.06.2015. 

(43) 31.01.2017. 

(54) POSTUPAK ZA INTEGRACIJU REPRODUKCIJE 

VIDEO SADRŽAJA U 3D OKRUŽENJU DTV 

METHOD FOR INTEGRATION OF VIDEO 

CONTENT REPRODUCTION IN 3D DTV 

SURROUNDING 

(73) RT-RK DOO, Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; JOVANOVIĆ, Nenad, 7 sekretara SKOJ-a C6, 

21220 Bečej, RS; NAĐ, Dejan, Stevana Gudurića 18, 

22406 Irig, RS; KNEŽEVIĆ, Milan, Zmaj Jovina 13, 

22320 Inđija, RS  
 

(51)  H04N 21/236 (2011.01)

 H04N 5/445 (2011.01) 
(11) 63717 B1 

(21) P-2015/0734 (22) 06.11.2015. 

(43) 31.07.2017. 

(54) POSTUPAK POVEZIVANJA GLEDANOG 

SADRŽAJA DIGITALNE TELEVIZIJE I 

INFORMACIJA U PRIDRUŽENOJ APLIKACIJI 

PROCESS OF CONNECTING WATCHED DIGITAL 

TELEVISION CONTENT AND INFORMATION IN 

THE ASSOCIATED APPLICATION 
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(73) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, dr, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; TESLIĆ, Nikola, dr, Bulevar Cara Lazara 29, 21000 

Novi Sad, RS; MARUNA, Tomislav, Bulevar Despota 

Stefana 16, 21000 Novi Sad, RS; STUPAR, Goran, 

Novosadska 14, 21413 Čelarevo, RS  
 

(51)  H04W 24/00 (2009.01)

 G06F 3/01 (2006.01)

 G06F 3/0481 (2013.01)

 G06F 9/445 (2018.01)

 G06F 9/451 (2018.01)

 H04W 4/02 (2018.01)

 H04W 4/021 (2018.01)

 H04W 4/029 (2018.01) 

(11) 63700 B1 

(21) P-2022/0997 (22) 22.08.2014. 

(30) US  23.08.2013.  201313974708 

(96) 22.08.2014.   19163409.6 

(97) 07.09.2022.   EP3576449 B   2022/36   EN 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA KOMUNIKACIJU 

INFORMACIJA U SISTEMU ZA PRUŽANJE 

USLUGA ZASNOVANIH NA LOKACIJI 

KORISNIKA 

SYSTEM AND METHOD FOR COMMUNICATING 

INFORMATION IN A  LOCATION-BASED SYSTEM 

(73) FOURSQUARE LABS, INC., 50 W 23rd Street, 

New York, NY 10010, US 

(72) SHAW, Blake, c/o Foursquare Labs, Inc.50 W 23rd 

Street, New York, NY 10010, US; HOGUE, Andrew, 32 

Paddock Road, Ho Ho Kus, NJ New Jersey 07423, US; 

SALINAS, Daniel, c/o Foursquare Labs, Inc.50 W 23rd 

Street, New York, NY 10010, US; XIANG, Rongjing, 

c/o Foursquare Labs, Inc.50 W 23rd Street, New York, 

NY 10010, US; LI, Tianhui, 141 Joralemon Street Apt 

5A, Brooklyn, NY New York 11201, US; 

RANGANATH, Anoop, 84 E 3rd Street Apt 5A, New 

York, NY New York 10003, US; SINHA, Siddhartha, 

525 Union Avenue 2D, Brooklyn, NY New York 11211, 

US; SHEA, Jon, 110 4th Avenue Apt 4A, Brooklyn, NY 

New York 11217, US; DAVIS, Jackson, 555 Bartlett 

Street 402, San Francisco, CA California 94110, US; 

WEISS, Noah, 11 West 17th Street Apt. 3, New York, 

NY New York 10011, US; LISZKA, Jason, 154 E 29th 

Street 17Di, New York, NY New York 10016, US; 

JULIEN, Timothy, 177 Avenue B 1-A, New York, NY 

New York 10009, US; WYSZOMIERSKI, Mark, 139 

Shoreview Road, Manhasset, NY New York 11030, US; 

CROWLEY, Dennis, 303 E 8th Street 4R, New York, 

NY New York 10009, US; HAYES, Patrick, 120 E. 7th 

Street, Unit 5A, New York, NY New York 10009, US; 

BABLON, Geoffroy, 401 E. 34th Street Apt. N28A, 

New York, NY New York 10016, US; QUINN, Siobhan, 

1335 Filbert Street 304, San Francisco, CA California 

94109, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  H05H 1/08 (2006.01)

 G21B 1/05 (2006.01)

 H05H 1/14 (2006.01) 

(11) 63672 B1 

(21) P-2022/0978 (22) 30.10.2015. 

(30) US  30.10.2014.  201462072611 P 

(96) 30.10.2015.   19187386.8 

(97) 24.08.2022.   EP3589083 B   2022/34   EN 

(54) SISTEMI ZA FORMIRANJE I ODRŽAVANJE 

FRC VISOKIH PERFORMANSI 

SYSTEMS FOR FORMING AND MAINTAINING A 

HIGH PERFORMANCE FRC 

(73) TAE TECHNOLOGIES, INC., 19631 Pauling, 

Foothill Ranch, CA 92610, US 

(72) BINDERBAUER, Michl, 10 Crespi Circle, Ladera 

Ranch, CA 92694, US; GARATE, Eusebio, 56 Whitman 

Court, Irvine, CA 92612, US; PUTVINSKI, Sergei, 

24921 Muirlands Boulevard 132, Lake Forest, CA 

92630, US; GOTA, Hiroshi, 91 Long Meadow, Irvine, 

CA 92620, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  A61K 31/44 (2006.01) (11) 53371 B2 

(21) P-2013/0183 (22) 11.04.2005. 

(30) US  09.04.2004.  560894 

US  08.04.2005.  102559 

(96) 11.04.2005.   11160247.0 

(97) 06.03.2013.   EP2377536 B   2013/10   EN 

(54) METOD UPOTREBE SASTAVA 

AMINOPIRIDINA SA ODLOŽENIM 

OSLOBAĐANJEM 

METHODS OF USING SUSTAINED RELEASE 

AMINOPYRIDINE COMPOSITIONS 

(73) ACORDA THERAPEUTICS INC., 420 Saw Mill 

River Road, Ardsley, NY 10502, US 

(72) BLIGHT, Andrew, R., 10 Oskar Drive , Mahopac, 

NY 10541, US; COHEN, Ron, 246 Harriman Road, 

Irvington, NY 10533, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  A61K 47/24 (2006.01)

 A61K 8/34 (2006.01)

 A61K 8/37 (2006.01)

 A61K 8/55 (2006.01)

 A61K 8/891 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 47/10 (2006.01)

 A61K 47/14 (2006.01) 

(11) 59357 B2 

(21) P-2019/1174 (22) 06.11.2014. 

(30) SE  14.11.2013.  1300710 

(86) WO 06.11.2014.   PCT/SE2014/051313 

(87) WO 21.05.2015.   WO 2015/072909 

(96) 06.11.2014.   14861615.4 

(97) 19.06.2019.   EP3068437 B   2019/25   EN 

(54) RASPRŠIVI TOPIKALNI NOSAČ I 

SUPSTANCA KOJA SADRŽI FOSFATIDILHOLIN 

SPRAYABLE TOPICAL CARRIER AND 

COMPOSITION COMPRISING 

PHOSPHATIDYLCHOLINE 

(73) LIPIDOR AB, Hornsbergs Strand 49, 112 16 

Stockholm, SE 

(72) HERSLÖF, Bengt, Brunbärsvägen 2, 114 21 

Stockholm, SE; HOLMBÄCK, Jan, Tantalvägen 7, 185 

94 Vaxholm, SE 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  C08L 3/00 (2006.01)

 C08L 33/06 (2006.01)

 C08L 63/00 (2006.01)

 C08L 67/00 (2006.01) 

(11) 55435 B2 

(21) P-2016/1101 (22) 22.10.2008. 

(30) DE  22.10.2007.  102007050769 

(96) 22.10.2008.   12156095.7 

(97) 14.09.2016.   EP2497797 B   2016/37   DE 

(54) POLIMERNI MATERIJAL I POSTUPCI ZA 

NJEGOVU PROIZVODNJU 

POLYMER MATERIAL AND METHOD FOR THE 

PRODUCTION THEREOF 

(73) BIOTEC BIOLOGISCHE 

NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO. KG, 

Werner-Heisenberg-Strasse 32, 46446 Emmerich, DE 

(72) SCHMIDT, Harald, Spillingscher Weg 51, 46446 

Emmerich, DE; HEß, Christoph, Markt 5, 46459 Rees, 

DE; MATHAR, Johannes, De Hangaarts 113, 7041 

GP's-Heerenberg, NL; HACKFORT, Ralf, 's 

Heerenberger Straße 99, 46446 Emmerich, DE 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd 
 

(51)  D21H 27/10 (2006.01)

 B65D 65/38 (2006.01)

 D21H 11/00 (2006.01) 

(11) 58552 B2 

(21) P-2019/0167 (22) 15.09.2015. 

(96) 15.09.2015.   15185250.6 

(97) 07.11.2018.   EP2947203 B   2018/45   EN 

(54) UPOTREBA PULPE OD CELULOZNIH 

VLAKANA 

USE OF CELLULOSIC FIBRE PULP 

(73) SMURFIT KAPPA PAPER HOLDINGS FRANCE, 

2 rue Goethe, 75116 Paris, FR 

(72) HENAFF, Jean, Résidence Les Madrigaux M 39, 66 

rue Lafitte, 33400 Talence, FR; BREDEMO, Ronald, 

Solbacksgatan 4, 941 36 Piteå, SE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS, DOO, 

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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ИСПРАВЉЕНА ПРВА СТРАНА B ДОКУМЕНТА / CORRECTED FRONT PAGE OF AN 

B DOCUMENT (B1, B2) 
 

 

(51)  A61K 47/48 (2006.01)

 A61P 39/00 (2006.01)

 C07D 489/04 (2006.01) 

(11) 54488 B8 

(21) P-2015/0876 

(48) 30.11.2022. 

(22) 29.09.2011 
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT 

(B1, B2) 
 

 

(51)  B61L 19/06 (2006.01)

 B61L 21/06 (2006.01)

 B61L 25/06 (2006.01)

 B61L 27/00 (2006.01) 

(11) 63339 B9 

(21) P-2022/0616 

(48) 30.11.2022. 

(22) 12.06.2018. 

 

 
 

(51)  C07C 271/16 (2006.01)

 A61K 47/16 (2006.01)

 A61K 47/18 (2017.01)

 A61K 47/22 (2006.01)

 C07C 235/08 (2006.01)

 C07C 237/08 (2006.01)

 C07C 317/44 (2006.01)

 C07C 321/14 (2006.01)

 C07C 333/04 (2006.01)

 C07D 207/16 (2006.01)

 C07D 333/40 (2006.01) 

(11) 58108 B9 

(21) P-2018/1385 

(48) 30.11.2022. 

(22) 07.06.2013. 

 

 
 

(51)  C07K 7/00 (2006.01)

 A61K 38/04 (2006.01)

 A61P 37/00 (2006.01) 

(11) 62243 B9 

(21) P-2021/1040 

(48) 30.11.2022. 

(22) 15.11.2013. 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.10.2022. - 15.11.2022. године: 

 

Патент број 50906 чији је носилац ASPEN 

GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, Cnr. La 

Salette & Royal Roads, Grand Bay , MU, престао је да 

важи дана 08.11.2022. године. 

 

Патент број 50939 чији је носилац ORTHO-

MCNEIL PHARMACEUTICAL INC., US  Route 202,  

PO Box 300, Raritan, NJ 08869-0602, US, престао је да 

важи дана 19.10.2022. године. 

 

Патент број 51542 чији је носилац МSD 

ITALIA S.r.l. , Via Vitorchiano 151, 00189 Rome, IT, 

престао је да важи дана 22.10.2022. године. 

 

Патент број 52484 чији је носилац PFIZER 

PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton, CT 

06340, US; AMGEN FREMONT INC., 6701 Kaiser 

Drive, Fremont, CA 94555, US, престао је да важи 

дана 09.11.2022. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.04.2022. - 15.05.2022. године: 

 

Патент број 51692 чији је носилац BIAL-

PORTELA & CA, S.A., À Avenida da Siderurgia 

Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, PT, 

престао је да важи дана 07.05.2022. године. 

 

Патент број 52063 чији је носилац 

ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., Grand-Place 1, 

1000 Bruxelles, BE, престао је да важи дана 

19.04.2022. године. 

 

Патент број 52067 чији је носилац 

ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., Grand-Place 1, 

1000 Bruxelles, BE, престао је да важи дана 

19.04.2022. године. 

 

Патент број 53374 чији је носилац ART & 

SMART EGG KFT., Szerb u. 15. II.em. 6/B, 1053 

Budapest, HU, престао је да важи дана 06.05.2022. 

године. 

 

Патент број 53599 чији је носилац 

INTERMUNE, INC., 3280 Bayshore Boulevard, 

Brisbane, CA 94005, US, престао је да важи дана 

10.05.2022. године. 

Патент број 53893 чији је носилац 

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS, 3 

Avenue Victoria, 75004 Paris 4, FR, престао је да важи 

дана 30.04.2022. године. 

 

Патент број 54122 чији је носилац SANOFI, 

54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 12.05.2022. године. 

 

Патент број 54150 чији је носилац IDECO 

INDUSTRIAL S.A., 10th klm N. Road Veroia-

Thessaloniki, PO Box 74, Postal Code 59100, Kouloura 

Veroia Imathia, GR, престао је да важи дана 

21.04.2022. године. 

 

Патент број 54258 чији је носилац Bristol-

Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 

6312 Steinhausen, CH, престао је да важи дана 

05.05.2022. године. 

 

Патент број 54332 чији је носилац MERIAL, 

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

30096, US; AVENTIS AGRICULTURE, 54, rue La 

Boetie, 75008 Paris, FR, престао је да важи дана 

13.05.2022. године. 

 

Патент број 54625 чији је носилац POLIN SU 

PARKLARI VE HAVUZ SISTEMLERI ANONIM 

SIRKETI, Istasyon Mah. 1495/2 Sok. No:1 Gebze, 

41415 Kocaeli, TR, престао је да важи дана 

15.05.2022. године. 

 

Патент број 54697 чији је носилац 

KRSMANOVIĆ, Staniša, Žarkovačka 25, 11030 

Beograd, RS, престао је да важи дана 27.04.2022. 

године. 

 

Патент број 54920 чији је носилац PEER, 

Robert, Mauerwaldgasse 9, 2381 Laab im Walde, AT, 

престао је да важи дана 17.04.2022. године. 

 

Патент број 55194 чији је носилац ELG 

CARBON FIBRE INTERNATIONAL GMBH, 

Kremerskamp 16, 47138 Duisburg, DE, престао је да 

важи дана 17.04.2022. године. 

 

Патент број 55202 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA, N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 

Beerse, BE, престао је да важи дана 12.05.2022. 

године. 
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Патент број 55271 чији је носилац MERIAL, 

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

30096, US; AVENTIS AGRICULTURE, 54, rue La 

Boetie, 75008 Paris, FR, престао је да важи дана 

13.05.2022. године. 

 

Патент број 55299 чији је носилац SMITH, 

Forrest, 2210 S Huron Drive, Santa Ana, CA 92704, US, 

престао је да важи дана 28.04.2022. године. 

 

Патент број 55729 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 17.04.2022. 

године. 

 

Патент број 56002 чији је носилац PENOV, 

Tomislav, Cetinjska 21, 21203 Veternik, RS, престао је 

да важи дана 15.05.2022. године. 

 

Патент број 56275 чији је носилац ARRAY 

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

80301, US, престао је да важи дана 14.05.2022. 

године. 

 

Патент број 56466 чији је носилац 

BANGRATZ, René, Rosenstrasse 9, 74861 Neudenau, 

DE, престао је да важи дана 27.04.2022. године. 

 

Патент број 56526 чији је носилац VECOR IP 

HOLDINGS LIMITED, Room 801, Workington Tower, 

78 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, CN; 

MASS S.P.A., Via Contarella 12, 42019 Scandiano 

(Reggio Emilia), IT, престао је да важи дана 

23.04.2022. године. 

 

Патент број 56565 чији је носилац CELGENE 

CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 

07901, US, престао је да важи дана 01.05.2022. 

године. 

 

Патент број 56733 чији је носилац 

ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000 Beograd, 

RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Pere Segedinca 7, 11000 

Beograd, RS; IVANIŠEVIĆ, Ksenija, Ivana Ribara 184, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

25.04.2022. године. 

 

Патент број 57055 чији је носилац TOMIĆ, 

Slobodan, Isaila Maksića 1, 15000 Šabac (Pocerski 

Pričinović), RS, престао је да важи дана 18.04.2022. 

године. 

 

Патент број 57261 чији је носилац 

BLUESOLAR AG, Dufourstrasse 31, 8008 Zürich, CH, 

престао је да важи дана 10.05.2022. године. 

 

Патент број 57324 чији је носилац 

MEDIMMUNE, LLC, One MedImmune Way, 

Gaithersburg, MD 20878, US, престао је да важи дана 

20.04.2022. године. 

 

Патент број 57387 чији је носилац IHT LDA., 

Zona Industrial de Soure, Lote 15, 3130-551 Soure, PT, 

престао је да важи дана 04.05.2022. године. 

 

Патент број 57745 чији је носилац 

REFRATECHNIK HOLDING GMBH, Adalperostrasse 

82, 85737 Ismaning, DE, престао је да важи дана 

01.05.2022. године. 

 

Патент број 58003 чији је носилац 

SMARTSWITCH PTY LTD., 1232 High Street, 

Armadale Victoria 3143, AU, престао је да важи дана 

17.04.2022. године. 

 

Патент број 58219 чији је носилац UCB 

BIOPHARMA SPRL, Allée de la Recherche 60, 1070 

Brussels, BE, престао је да важи дана 14.05.2022. 

године. 

 

Патент број 58326 чији је носилац RHIZEN 

PHARMACEUTICALS S.A., Fritz Courvoisier 40, 2300 

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

05.05.2022. године. 

 

Патент број 58416 чији је носилац MERIAL, 

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

30096, US; AVENTIS AGRICULTURE, 54, rue La 

Boetie, 75008 Paris, FR, престао је да важи дана 

13.05.2022. године. 

 

Патент број 58758 чији је носилац 

REFRATECHNIK HOLDING GMBH, Adalperostrasse 

82, 85737 Ismaning, DE, престао је да важи дана 

01.05.2022. године. 

 

Патент број 58981 чији је носилац IONIS 

PHARMACEUTICALS, INC., 2855 Gazelle Court, 

Carlsbad, CA 92010, US, престао је да важи дана 

02.05.2022. године. 

 

Патент број 59288 чији је носилац MAYR-

MELNHOF KARTON AG, Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 

AT, престао је да важи дана 09.05.2022. године. 

 

Патент број 59771 чији је носилац 

FINNSUOJA OY, Tyyppälänjärventie 156, 40250 

Jyväskylä, FI, престао је да важи дана 27.04.2022. 

године. 

 

Патент број 59867 чији је носилац 

ALPHACORE PHARMA LLC, 333 Parkland Plaza, 
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Ann Arbor, MI 48103, US, престао је да важи дана 

07.05.2022. године. 

 

Патент број 60248 чији је носилац 

ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN H.O.D.N. 

LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, NL, престао 

је да важи дана 10.05.2022. године. 

 

Патент број 60301 чији је носилац UNITED 

PHARMACEUTICALS S.A., 55 Avenue Hoche, 75008 

Paris, FR, престао је да важи дана 08.05.2022. године. 

 

Патент број 60423 чији је носилац 

MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS EUROPE 

GMBH, Schifferstrasse 80, 47059 Duisburg, DE, 

престао је да важи дана 28.04.2022. године. 

 

Патент број 60528 чији је носилац ESTEVE 

PHARMACEUTICALS, S.A., Passeig de la Zona 

Franca, 109, 4ª Planta, 08038 Barcelona, ES, престао је 

да важи дана 06.05.2022. године. 

 

Патент број 60858 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH 

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

GA 30096, US; AVENTIS AGRICULTURE, 54, rue La 

Boetie, 75008 Paris, FR, престао је да важи дана 

13.05.2022. године. 

 

Патент број 60977 чији је носилац LINDE + 

WIEMANN SE&CO. KG, Industriestraße 4 - 12, 

Dillenburg 35683, DE, престао је да важи дана 

03.05.2037. године. 

 

Патент број 61035 чији је носилац RHIZEN 

PHARMACEUTICALS S.A., Fritz Courvoisier 40, 2300 

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

04.05.2022. године. 

 

Патент број 61168 чији је носилац GANT 

INNOVATIONS LIMITED, 6 Dominus Way, Meridian 

Business Park, Leicester LE19 1RP, GB, престао је да 

важи дана 15.05.2022. године. 

 

Патент број 61241 чији је носилац SVT 

BRANDSCHUTZ VERTRIEBSGESELLSCHAFT 

MBH INTERNATIONAL, Glüsinger Straße 86, 21217 

Seevetal, DE, престао је да важи дана 10.05.2022. 

године. 

 

Патент број 61384 чији је носилац 

BIOVENTURES INSTITUTE SP. Z O.O., Promienista 

83, 60-141 Poznan, PL, престао је да важи дана 

22.04.2022. године. 

 

Патент број 62752 чији је носилац RT-RK D.O.O., 

Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, престао је 

да важи дана 11.05.2022. године. 

 

Патент број 63302 чији је носилац 

BIOPROJET PHARMA, 9 rue Rameau, 75002 Paris, 

FR, престао је да важи дана 05.05.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.10.2022. - 15.11.2022. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

59959 промењена је у SOLAR PROPERTY 

HOLDINGS LIMITED, C/O Acuity Law Limited, 3 

Assembly Square, Britannia Quay, Cardiff, Wales CF10 

4PL, UK; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

61090 промењена је у SCHOLAR ROCK, INC., 301 

Binney Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

62103 промењена је у LABORATOIRE FRANÇAIS 

DU FRACTIONNEMENT ET DES 

BIOTECHNOLOGIES, Tour W - 102 Terrasse 

Boieldieu 19ème Étage - 92800 Puteaux, FR; 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 50503 извршен је пренос на DOO 

"RUBBER COMPANY", Vrbaška 16, Srbobran, RS; 

 

За патент бр. 51873 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 51928 извршен је пренос на DOO 

"RUBBER COMPANY", Vrbaška 16, Srbobran, RS; 

 

За патент бр. 52280 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 52617 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 53052 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 53610 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 53817 извршен је пренос на 

KOVAČEVIĆ, Stanko, Radnička 48, Kačarevo, RS; 

 

 

За патент бр. 53862 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 54508 извршен је пренос на ITM 

ISOTOPE TECHNOLOGIES MUNICH SE, 

Lichtenbergstrasse 1, 85748 Munich, Garching b. 

München, DE; 

 

За патент бр. 54587 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 54713 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 54788 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 54880 извршен је пренос на 

MITHRA R&D SA, Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège, BE; 

 

За патент бр. 55231 извршен је пренос на 

MITHRA R&D SA, Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège, 

BE; 

 

За патент бр. 55293 извршен је пренос на 

MITHRA R&D SA, Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège, BE; 

 

За патент бр. 55384 извршен је пренос на 

MITHRA R&D SA, Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège, 

BE; 

 

За патент бр. 55384 извршен је пренос на 

ESTETRA SPRL, Rue Saint-Georges 5, 4000, Liège , 

BE; 

 

За патент бр. 55416 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 55788 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 56167 извршен је пренос на 

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., 129, Samsung-

ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, KR; 
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За патент бр. 56261 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 56543 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 56680 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 57162 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 57492 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 58167 извршен је пренос на F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH; 

 

За патент бр. 58891 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 59160 извршен је пренос на 

RADIADERM LIMITED, 35 Ballards Lane, London, 

N3 1XW, UK; 

 

За патент бр. 59160 извршен је пренос на 

SAFEGARD MEDICAL HOLDCO, LLC, 555 

Harrisburg Industrial Park Drive, Harrisburg, Nort 

Carolina 28075, US; 

 

За патент бр. 59371 извршен је пренос на 

TEIJIN  LIMITED, 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-

ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005, JP; 

 

За патент бр. 59863 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 59959 извршен је пренос на 

STORM FAITH NETWORK LIMITED, Jayla Place, 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG; 

 

За патент бр. 59959 извршен је пренос на 

NEWCO FABRICATIONS LIMITED, C/O Acuity Law 

Limited, 3 Assembly Square, Britannia Quay, Cardiff, 

Wales CF10 4PL, UK; 

 

 

 

За патент бр. 60004 извршен је пренос на 

WBV WEISENBURGER BAU + VERWALTUNG 

GMBH, Ludwig-Erhard-Allee 21, 76131, Karlsruhe, DE; 

 

За патент бр. 60344 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 61016 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 61083 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 61228 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 61559 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 61585 извршен је пренос на 

VARELOTTERIET A/S, Rosbæksvej 5, 2100 

København Ø, DK; 

 

За патент бр. 61696 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 61881 извршен је пренос на 

ALIVEGEN INC., F.C.M. Governor's Square, Unite #2-

105, West BAY Road, PO Box 1982, George Town, 

Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, British 

West Indies, KY; 

 

За патент бр. 61890 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 62188 извршен је пренос на 

RAYNER SURGICAL INC., The Ridley Innovation 

Centre, 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex, 

BN148AQ, GB; 

 

За патент бр. 62410 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 62418 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 
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За патент бр. 62466 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 62583 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 62600 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

За патент бр. 62704 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 

 

За патент бр. 63112 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
16.10.2022. - 15.11.2022. године 

  

Eвропски патент EP1719070 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 50850, носиоца INEXTO SA, Avenue 

Edouard-Dapples 7, 1006 Lausanne, CH, нису имали 

дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP1781802 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 51072, носиоца PFIZER IRELAND 

PHARMACEUTICALS, Operаtions Support Group, 

Ringaskiddy, County Cork, IE, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP1992697 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 51255, носиоца PFIZER IRELAND 

PHARMACEUTICALS, Operаtions Support Group, 

Ringaskiddy, County Cork, IE, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP1868645 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 52249, носиоца WYETH LLC, Five Giralda 

Farms, Madison, NJ 07940, US, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP2155788 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 52492, носиоца AMGEN RESEARCH 

(MUNICH) GMBH, Staffelseestrasse 2, 81477 

München, DE, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2814765 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55572, носиоца PHILIP MORRIS 

PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

CH, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2646470 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55920, носиоца F. HOFFMANN-LA 

ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH, 

нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2519231 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55931, носиоца JANSSEN 

PHARMACEUTICA NV., Turnhoutseweg 30, 2340 

Beerse, BE, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2949707 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55981, носиоца OMYA 

INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665 

Oftringen, CH, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2637664 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 56135, носиоца GILEAD SCIENCES, 

INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US, 

нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2694043 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 56802, носиоца OTSUKA 

PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9, Kanda-

Tsukasamachi Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JP, нису 

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP3050882 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 57219, носиоца INCYTE HOLDINGS 

CORPORATION, 1801 Augustine Cut-Off, 

Wilmington, DE 19803, US, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP3045182 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 57194, носиоца TEVA 

PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL GMBH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 Jona, CH, нису имали дејства 

од почетка.  

 

Eвропски патент EP2333032 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 57825, носиоца ENI S.p.A., Piazzale E. 

Mattei, 1, 00144 Rome, IT, нису имали дејства од 

почетка.  
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

 

(21) SDZ-2022/0006 (11) 2022/0006 

(22) 22.9.2022. (13) I1 

(71) MERCK SHARP & DOHME B.V, Waarderweg 39 

, 2031BN, Haarlem , NL 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd, RS 

(68) 58177 

(54) 4-IMIDAZOPIRIDAZIN-1-IL-BENZAMIDI I 4-

IMIDAZOTRIAZIN-1-IL-BENZAMIDI KAO 

INHIBITORI BTK 

(92) 515-01-03789-21-001  09/08/2022  RS and 515-01-

03790-21-001  09/08/2022  RS 

(95) AKALABRUTINIB ILI NJEGOVA 

FARMACEUTSKI PRIHVATLJIVA SO 

 

(21) SDZ-2022/0007 (11) 2022/0007 

(22) 27.9.2022. (13) I1 

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 

Chestnut Run Plaza, 974 Center Road, P.O. Box 2915 , 

DE 19805 , Wilmington, US 

 

 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 

(68) 56355 

(54) FUNGICIDNA JEDINJENJA I SMEŠE 

(92) 321-01-01851/2021-11  29/03/2022  RS 

(95) OKSATIAPIPROLIN ILI NJEGOV N-OKSID ILI 

SO I AMISULBROM 

 

(21) SDZ-2022/0008 (11) 2022/0008 

(22) 24.10.2022. (13) I1 

(71) ALEXION PHARMACEUTICALS, INC., 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02110 US. 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd, RS 

(68) 55386 

(54) ANTI-C5 ANTITELA SA POBOLJŠANOM 

FARMAKOKINETIKOM 

(92) 515-01-04653-20-002  26/04/2022  RS; 515-01-

04654-20-002  26/04/2022  RS and 515-01-04655-20-

003  26/04/2022  RS 

(95) RAVULIZUMAB 
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection 

Certificate Grante 

 
 

 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА ПРИЗНАТИX СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ 
 

 

 

Промена пренос права 

 

За признати SDZ бр. 38 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln 

Avenue, 07065, Rahway, New Jersey, US; 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01G 23/099 (2006.01)

 B25F 1/02 (2006.01) 
(11) 1774 U1 

(21) MP-2022/0065 (22) 20.09.2022. 

(54) OBELEŽIVAČ STABALA SA SEČIVOM 

TREE MARKER WITH A HEWING KNIFE 

(73) INSTITUT ZA ŠUMARSTVO, Kneza Višeslava 3, 

11030 Beograd, RS 

(72) HADROVIĆ, Sabahudin, dr, Rajka Ackovića 101, 

36300, Novi Pazar, RS; JOVANOVIĆ, Filip,dr, 

Zadrugarska 14b, 11080, Beograd, RS; BRAUNOVIĆ, 

Sonja, dr, Stanoja Glavaša 31, 11060, Beograd, RS; 

ĆIRKOVIĆ-MITROVIĆ, Tatjana, dr, Belo vrelo 21/1, 

11030, Beograd, RS; MLADENOVIĆ, Katarina, dr, 

Stevana Sremca 3, 11000, Beograd, RS; JOVIĆ, Đorđe, 

dr, Nedeljka Čabrinovića 64, 11030, Beograd, RS; 

MARKOVIĆ, Miroslava, dr, Milorada Draškovića 46, 

11090, Beograd, RS 
 

 

 

(51)  B03C 3/36 (2006.01) (11) 1775 U1 

(21) MP-2022/0043 (22) 25.03.2022. 

(54) TRANSPORTNA KOLICA ZA ISPITIVANJE 

PROFILA BRZINA OTPADNOG GASA U 

KOMORAMA ELEKTROFILTERSKIH 

POSTROJENJA VELIKIH EMITERA 

TRANSPORT TROLLEYS FOR ANEMOMETERS 

FOR TESTING THE AIR VELOCITY PROFILE IN 

THE CHAMBERS OF ELECTROSTATIC 

PRECIPITATORS OF LARGE EMITTERS 

(73) INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA-

INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA, 

UNIVERZITET U BEOGRADU, Mike Petrovića Alasa 

12-14, 11351 Beograd-Vinča, RS 

(72) LAZOVIĆ, Ivan, Ljubomira Stojanovića 34/21, 

11060, Beograd, RS; MARKOVIĆ, Zoran, Jovanke 

Radaković 68a/11, 11160, Beograd, RS; ERIĆ, Milić, 

Živanićeva 22, 11253, Beograd, RS; JOVANOVIĆ, 

Rastko, Homoljska 1/5, 11060, Beograd, RS; TASIĆ, 

Viša, Đorđa Andrejevića Kuna 19/5, 19210, Bor, RS 
 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11 

Intellectual Property Gazette  2022/11 U 

ЗИС / RS / IPO 

 

47 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.04.2022. - 15.05.2022. године 

 

Мали патент број 1511 чији је носилац 

POPOVIĆ, Vladan, Generala Štefanika 3/29, 11000 

Beograd, RS; LUČIĆ, Aleksandar, Brdska 8a, 11000 

Beograd, RS; RAKONJAC, Ljubinko, Milice Nikolić 

56, 11460 Barajevo, RS; RISTIĆ, Danijela, Dunavski 

kej 8, 11000 Beograd, RS; KOSTADINOVIĆ, Marija, 

Vlajkovićeva 5, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 27.04.2022. године. 

 

Мали патент број 1555 чији је носилац 

JOVIČIĆ, Branislav, Kej Oslobođenja 1, 11080 Zemun, 

RS; APAT, Branko, Ob Strugi 17, 3311 Šempetar, SI, 

престао је да важи дана 20.04.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ МАЛИХ ПАТЕНАТА / 

Publications of Entered Changes of Registered Petty Patents  
16.10.2022. - 15.11.2022. године 

 

Промена пренос права 

 

За мали патент бр. 1374 извршен је пренос на 

CVETKOVIĆ, Danijela, Gandijeva 35A/24, 11070 Novi 

Beograd, RSandCVETKOVIĆ, Dragana, Gandijeva 

35A/24, 11070 Novi Beograd, RS; 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца малог патента 

рег.број 1514 промењена је у Mercedes-Benz Group 

AG, Mercedesstraße 120, 70372, Stuttgart, DE; 

 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11 

Intellectual Property Gazette  2022/11 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

49 

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- 2020-1619 (220) 23.09.2020. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина 

Миланковића 1ж, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.10; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14  

(591) црна, бела, плава и љубичаста  

(511) 9  апарати за пренос сигнала; апарати за снимање, 

пренос или репродукцију информација; апарати и 

инструменти за електричну и електронску контролу; 

апарати и инструменти за пријем и пренос дигиталног и 

сателитског сигнала и интернета; бежични предајници; 

бежични пријемници; дигитални апарати за 

телекомуникацију; дигитални видео снимачи; 

дигитални процесори сигнала; компјутерски хардвер; 

конвертери за кабловску телевизију; апарати за 

кодирање и декодирање телевизијског и другог 

аудиовизуелног програма, модеми, рутери, меморијске 

картице, софтвер (снимљени програми); апликациони 

софтвер; апликације које се могу преузети; рачунарски 

програми; безбедносни софтвер који се може преузети; 

помоћни, безбедносни и криптографски софтвери; 

рачунарски системи; интернет безбедносни програми; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване.   

35  прикупљање информација у компјутерске базе 

података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података. 

38  телекомуникације; изнајмљивање телекомуникационе 

опреме; комуникација путем рачунарских терминала; 

комуникација оптичким мрежама; пружање корисничког 

приступа глобалним рачунарским мрежама; пружање 

приступа базама података; повезивање 

телекомуникацијама са глобалном рачунарском мрежом; 

најам времена приступа глобалним рачунарским 

мрежама; услуге преноса података на мрежи 

рачунарских система; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; стриминг [проток] 

података; услуге видео, аудио и телевизијског 

стриминга; услуге преноса телевизије путем интернета 

[ИПТВ]. 

 

41  разонода; спортске и културне активности; 

дистрибуција телевизијског програма системима 

кабловске телевизије; категоризација примерености 

према узрасту телевизијског, филмског, музичког, 

видео садржаја и садржаја видео игрица; пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

информације које се односе на образовање или 

забаву које се пружају на интернету или путем 

телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација.  

42  услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и 

софтвера; програмирање за рачунаре; креирање веб 

страница за друге; конверзија рачунарских програма 

и података; развој рачунарских система; дизајн 

рачунарског система; анализа рачунарског система; 

надгледање рачунарских система даљинским 

приступом; услуге надгледања рачунарских 

безбедносних система; консултантске услуге у вези с 

рачунарским системима; надзор рачунарских 

система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у 

вези са рачунарском и интернет безбедношћу; 

саветодавне услуге у области сигурносног софтвера; 

софтвер као услуга (СааС); рачунарство у облаку; 

консултантске услуге у вези са информационом 

технологијом (ИТ); хостинг сервера; дизајн и развој 

софтвера за електронске водиче телевизијског 

програма.  
 

(210) Ж- 2021-1301 (220) 26.07.2021. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Огњен Гудељ, Теодора Драјзера 011Е,  

11000, Београд-Савски Венац, RS 

(740) Адвокат Милена Лучић, Мештровићева 35, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела.  

(511) 16  хартија, картон ; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; 

канцеларијски прибор (изузев намештаја); 

материјали за обуку и наставу (изузев апарата); 

огласни панои од папира или картона; најавне 

картице ОА папира; врећице (коверте, кеса) ОА 

папира или пластике, за паковање; нацрти; маркер за 
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књиге; књиге; календари; књижице: летци, флајери; 

памфлети; периодичне публикације, новине, 

приручници: проспекти; каталози; брошуре; билтен 

и; плочице са хватаљком за листове папира; 

стрипови; фасцикле за списе (канцеларијски прибор); 

држачи списа, докумената (канцеларијски прибор); 

коверте; регистратори; графичке репродукције: 

графичке слике; маркер писаћи прибор; бележнице; 

блокови канцеларијски намештај; држачи за оловке; 

кутије за оловке; постоља за фотографије; штампане 

публикације; штампани роковници; несесери са 

прибором за писање.   

41  образовне услуге; припремање обуке; припрема и 

вођење радионица (обука); организовање и вођење 

конгреса, конференција, семинара, симпозијума; 

клупске услуге (забавне или образовне); обука 

(тренирање); информисање о образовању; испити из 

области образовања; електронско издаваштво: услуге 

клубова здравља (здравствена и фитнес обука, 

тренинг); практична настава (обука путем 

демонстрације): услуге издаваштва укључујући 

електронско издававаштво: издавање књига, књижица, 

памфлета, периодичних публикација, новина, 

приручника, проспеката, билтена, каталога, брошура.   

44  хитна медицинска помоћ; хирургија; физикална 

терапија; физиотерапија [физикална терапија]; услуге 

хируршког лечења; услуге хемотерапије; услуге 

стоматолошких клиника; услуге спровођења 

колоноскопије; услуге спортске медицине; услуге 

скрининга за хепатитис; услуге скрининга за рак 

црева; услуге скрининга за рак тестиса; услуге 

скрининга за рак простате; услуге скрининга за рак 

плућа; услуге скрининга за рак дојке; услуге 

скрининга за рак грлића материце; услуге скрининга 

за остеопорозу; услуге рентгенског техничара; услуге 

рентгенског снимања; услуге рефлексологије; услуге 

психолога; услуге медицинских клиника; услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије; услуге 

медицинске процене за пацијенте на рехабилитацији 

ради вођења лечења и процене ефикасности; услуге 

медицинске процене; услуге медицинске неге и 

анализе у вези са лечењем пацијената; услуге 

медицинске и хируршке дијагнозе; услуге медицинске 

дијагностике; услуге медицинске дијагностике 

[тестирања и анализе]; услуге медицинске анализе у 

медицинским лабораторијама у вези са лечењем 

особа; услуге медицинске анализе у вези са лечењем 

пацијената; услуге медицинске анализе у вези са 

лечењем особа; услуге мамографије; услуге лечења у 

болницама и клиникама: услуге лекарских прегледа; 

услуге лекара; услуге лабораторијске анализе у вези са 

лечењем особа; услуге лабораторијске анализе у вези 

са лечењем животиња: услуге здравствених центара; 

услуге здравствених клиника; услуге здравствене и 

козметичке неге; услуге дијагностиковања болести; 

услуге васкуларног скрининга; услуге анализе узорака 

узетих ОА пацијената У медицинским лабораторијама; 

терапеутске услуге; стоматолошке услуге; саветодавне 

услуге у вези са медицинским уређајима и 

инструментима; саветодавне услуге у вези са 

здравственом негом; саветодавне услуге у вези са 

здрављем; саветовање у вези са медицинском помоћи 

које пружају лекари и АРУГО специјализовано 

медицинско особље; РНК и ДНК анализа за 

дијагностику и прогнозирање рака; рентгенско 

снимање у медицинске сврхе; психолошко и 

медицинско саветовање; психолошки третман и; 

пружање медицинских савета у области дерматологије: 

пружање медицинских информација; пружање 

информација у области превенције, контроле, дијагнозе 

и лечења рака; пружање информација у области 

медицине; пружање информација о услугама 

здравствене неге; пружање информација о 

медицинским услугама; пружање информација о 

медицинским прегледима; пружање информација о 

здравственим услугама путем телефона; пружање 

информација о здрављу путем вебсајта; професионално 

саветовање у области медицинске технологије, 

медицинских операција и ортопеди]е: прегледи 

гинеколошким ПАПА тестовима; превентивни 

медицински преглед срца; пластична хирургија; 

педијатријске услуге; офтамолошке услуге: обављање 

прегледа за утврђивање фактора ризика за 

кардиоваскуларне болести; обављање медицинских 

прегледа; нутриционистичко саветовање; медицинско 

тестирање; медицинско тестирање ради давања 

дијагнозе или лечења; медицинско саветовање у вези са 

стресом; медицинско саветовање; медицинско 

консултовање; медицински СКРИНИНГ; медицинске 

услуге у области радиологије и нуклеарне медицине; 

медицинске услуге у области онкологије; медицинске 

услуге у области нефрологије; медицинске услуге у 

области лечења хроничних болова; медицинске услуге 

у области ин витро огиодње: медицинске услуге у 

области дијабетеса; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом матичних ћелија; 

медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и 

обрадом људских ћелија; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом људске крви, крви из 

пупчане врпце, људских ћелија, матичних ћелија и 

коштане сржи; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом људске крви; медицинске 

услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом крви 

из пупчане врпце; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом коштане сржи; 

медицинске услуге за лечење рака коже; медицинске 

услуге; медицинске консултације; медицинске и 

хируршке услуге: медицинске и услуге неге за одрасте 

особе; медицинске и здравствене услуге у 

клиникама; медицинске и здравствене услуге у вези 

са ДНК, генетику и генетичко тестирање; 
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медицинске и здравствене услуге; медицинске, 

хигијенска и нега лепоте; медицинска помоћ; 

медицинска нега; медицинска анализа за 

дијагностику рака; медицинске анализа за 

дијагностику и третман особа; медицинска анализа 

за дијагностику и прогнозирање рака; лечење 

неплодности: лекарски прегледи; ласерско уклањање 

паучинастих вена; консултантске услуге у вези са 

здравственом негом; консултантске и информативне 

услуге у вези са медицинским производима; 

клиничке услуге естетске и пластичне хирургије; 

информисање пацијената о употреби лекова; 

изнајмљивање хируршких робота; изнајмљивање 

уређаја и система у области медицинске технологије; 

изнајмљивање уређаја за медицинско снимање; 

изнајмљивање ултразвучних медицинских 

дијагностичких уређаја; изнајмљивање опреме за 

медицинску и здравствену негу; изнајмљивање 

медицинских рендгенских уређаја; изнајмљивање 

медицинских машина и апарата; изнајмљивање 

медицинских апарата и система; изнајмљивање 

медицинских апарата; изнајмљивање медицинске 

опреме; зубарске услуге: здравствено, медицинско и 

фармацеутско консултовање; здравствена нега; 

здравствена и козметичка нега за људе; здравствена 

и козметичка нега; естетска хирургија; естетска и 

пластична хирургија; гинеколошке услуге: генетско 

тестирање у медицинске сврхе; болничке услуге: 

амбулантна медицинска нега; акушерске и 

гинеколошке услуге.   
 

(210) Ж- 2021-1863 (220) 29.10.2021. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Kellogg Europe Trading Limited , 3, Dublin 

Airport Central (DAC), Dublin Airport, Dublin, IE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

CRUNCHETTI 

(511) 29  грицкалице на бази кромпира и поврћа; 

хрскави чипс од кромпира; чипс од кромпира; 

сушено воће и поврће; грицкалице на бази сира.  
 

(210) Ж- 2022-336 (220) 25.02.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(300) 97/049,516  28.09.2021.  US. 

(731) Varian Medical Systems, Inc., 3100 Hansen 

Way, Palo Alto, California 94304, US 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 ECLIPSE 

(511) 9  рачунарски софтвер који се може преузимати 

за планирање, управљање и пружање лечења 

интервентном онкологијом; софтвер који се може 

преузимати за гледање медицинске слике, 

обрађивање медицинске слике, планирање лечења и 

аналитике медицинских података; рачунарски 

софтвер који се може преузимати за постављање 

медицинске дијагнозе, развијање планова лечења, 

праћење, пружање, контролисање и симулирање 

лечења пацијента, управљање и преношење података 

о пацијенту, информација и радиографских слика, 

рендгенских сликања и медицинских апарата за 

контролу; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за скупљање, приступање, управљање, 

одржавање, анализирање, приказивање и дељење 

медицинских информација, информација о 

пацијенту, информација о лечењу пацијента, исходу 

пријављеног пацијента и података о медицинском 

сликању; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за похрањивање и управљање 

клиничким, административним и подацима о слици 

за болнице, клинике и здравствене раднике; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

омогућавање комуникације и сарадње међу 

пружаоцима услуга здравствене заштите, 

специјалистима, лекарима и пацијентима, и да 

омогући и управља медицинским и лекарским 

препорукама; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за планирање лечења, наиме, планирање 

лечења зрачењем; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање адаптивном 

радиотерапијом, за планирање медицинског лечења и 

праћење пацијената; рачунарски софтвер који се 

може преузимати за оцењивање медицинских 

резултата; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за прилагођавање планова за медицинско 

лечење; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање пацијентовим 

медицинским и информацијама у вези лечења; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

оперисање апаратом за медицинско сликање; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

управљање и контролисање апарата за пружање 

лечења радиотерапијом и праћење пацијената; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

стварање или пренос слика или података у вези са 

лечењем радиотерапијом; софтвер који се може 

преузимати за снимање, похрањивање, 

пријављивање и оцењивање података у вези са 

зрачењем.  

41  организовање и уговарање онлајн курсева, и 

пратеће веб дискусије, и курсева за обуку у 

областима лечења зрачењем, онкологије, 

интервентне онкологије, употребе клиничких 

апарата, и софтвера и уређаја повезаних са овим 

областима; услуге пружања обуке, наиме, услуге 
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учења и услуге обуке кроз часове, радионице, и 

пратеће веб дискусије у областима лечења зрачењем, 

онкологије, интервентне онкологије, употребе 

клиничких апарата, и софтвера и уређаја повезних са 

овим областима; издавање текстова укључујући 

онлајн публикације у областима терапије зрачењем, 

интервентне онкологије, хируршке онкологије, 

употребе клиничких апарата, и софтвера и уређаја 

повезаних са овим областима; издавање и уређивање 

књига, техничких радова и периодичних публикација 

у областима терапије зрачењем, онкологије, 

интервентне онкологије, употребе клиничких 

апарата, и софтвера и уређаја повезаних са овим 

областима; услуге обуке у области операција и 

употребе медицинских и хируршких апарата, 

инструмената и опреме, и повезних софтвера; услуге 

обуке у области терапије зрачењем, интервентне 

онкологије, хируршке онкологије, и употребе 

клиничких апарата, софтвера и уређаја повезаних са 

овим областима; услуге обуке у области 

медицинских уређања за лечење радиотерапијом или 

интервентном онкологијом.  

42  софтвер који се не може преузимати а служи за 

прикупљање, приступање, управљање, одржавање, 

анализирање, приказивање, дељење и прилагођавање 

медицинских информација, података о пацијентима, 

и информације о лечењу пацијената; софтвер који се 

не може преузимати а служи за форумлисање 

медицинске дијагнозе и развоја, прилагођавања и 

олакшавање планова за медицинско лечење; 

пружање услуга онлајн софтвера који се не може 

преузимати а служи за адаптивно онколошко лечење 

и управљање и аналитику података у вези бриге за 

пацијенте; софтвер који се не може преузимати а 

служи за уређаје којима се врши лечење онколошким 

оперисањем и за стварање и олакшавање планова за 

адаптивно онколошко лечење; пружање услуга 

техничке подршке, наиме, услуге решавања 

проблема компјутерског хардвера и софтвера и 

пружање решења за проблеме са рачунарским 

софтверима уобичајени за поправке и одржавање 

компјутерских софтвера; софтвер који се не може 

преузимати за употребу у планирању, управљању и 

пружању лечења интервентном онкологијом; 

софтвер који се не може преузимати за складиштење 

и управљање клиничким, административним и 

подацима о слици за болнице, клинике и здравствене 

раднике; софтвер који се не може преузимати за 

омогућавање комуникације и сарадње међу 

пружаоцима услуга здравствене заштите, 

специјалистима, лекарима и пацијентима, и да 

омогући и управља медицинским и лекарским 

препорукама; софтвер који се не може преузимати за 

планирање лечења, наиме, планирање лечења 

зрачењем; софтвер који се не може преузимати за 

управљање адаптивном радиотерапијом, за 

планирање медицинског лечења и праћење 

пацијената; рачунарски софтвер који се не може 

преузимати за процењивање медицинских резултата; 

софтвер који се не може преузимати за 

прилагођавање планова за медицинско лечење; 

софтвер који се не може преузимати за управљање 

пацијентовим медицинским и информацијама у вези 

лечења; софтвер који се не може преузимати за 

оперисање апаратом за медицинско сликање; 

софтвер који се не може преузимати за употребу у 

управљању и контролисању апарата за пружање 

лечења радиотерапијом и праћење пацијената; 

софтвер који се не може преузимати за стварање или 

пренос слика или података у вези са лечењем 

радиотерапијом; софтвер који се не може преузимати 

за снимање, похрањивање, пријављивање и 

оцењивање података у вези са зрачењем.  
 

(210) Ж- 2022-483 (220) 16.03.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Ape Foundation, Whitehall Chambers, 2nd Floor 

Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box 

31489, KY1-1206, George Town, Grand Cayman, KY 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 02.09.23; 03.06.05; 25.07.22; 26.01.05; 26.01.24 

(511) 36  финансијске услуге; новчане услуге; услуге 

новчаних трансакција; услуге финансијске размене; 

банкарске услуге; услуге криптовалута; услуге 

дигиталне валуте; услуге електронске валуте; услуге 

виртуелне валуте; услуге размене криптовалута; услуге 

трговања криптовалутама; обрада плаћања 

криптовалутама; услуге електронског плаћања; услуге 

електронског новчаника; услуге мењања валута; услуге 

трговања валутама; услуге обраде плаћања; услуге 

кредитирања; стварање и издавање дигиталних 

средстава, дигиталних токена, крипто-жетона, 

услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто-

колекционарских предмета, криптовалута, дигиталних 
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валута и виртуелних валута; дистрибуција, трговина, 

позајмљивање, размена, складиштење и пренос 

дигиталних средстава, дигиталних токена, крипто-

жетона, услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто- 

колекционарских предмета, криптовалута, дигиталних 

валута и виртуелних валута; пружање финансијских 

информација; пружање информација у областима 

дигиталних средстава, дигиталних токена, крипто-

жетона, услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто-

колекционарских предмета, криптовалута, дигиталних 

валута и виртуелних валута; финансијски послови, 

односно финансијско управљање, финансијско 

планирање, финансијско предвиђање, управљање 

финансијским портфолиом и финансијска анализа и 

саветовање; финансијске информације дате 

електронским путем; брокерске услуге; услуге 

трговања валутама; услуге управљања инвестицијама; 

услуге плаћања путем електронске трговине; услуге 

верификације плаћања засноване на ланцу блокова.  
 

(210) Ж- 2022-572 (220) 28.03.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS 

(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска 4, 

Београд 

(540) 

LEXIB 

(511) 5  адстригенти за медицинске намене; ађуванти 

за медицинске потребе; 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; алуминијум ацетат за фармацеутску употребу; 

амино киселине за медицинску употребу; аналгетици; 

антикриптогамни препарати; антипаразитски препарати; 

антисептици; анти-уринарни препарати; ацетати за 

употребу у фармацији; ациди за фармацеутске потребе; 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини; бактериолошки препарати за медицинску и 

ветеринарску употребу; беланчевине као дијететски 

додаци; бизмутски препарати за фармацеутску употребу; 

биљни екстракти за медицинске намене; биљни 

екстракти за фармацеутске намене; биолошки препарати 

за употребу у медицини; витамински препарати; гелови 

за масажу за медицинску употребу; гелови за сексуалну 

стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску 

употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску 

употребу; глукоза као додатак исхрани; дермални 

филери за убризгавање; 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; додаци исхрани са 

козметичким дејством; додаци исхрани; еликсири 

[фармацеутски препарати]; ензими за медицинску 

употребу; ензимски препарати за медицинску употребу; 

ергот за фармацеутску употребу; естри за фармацеутску 

употребу; етри за фармацеутску употребу; изотопи за 

медицинску употребу; јод за фармацеутску употребу; 

јодиди за фармацеутску употребу; јодоформ; калијумове 

соли за медицинску употребу; канабидиол за 

медицинску употребу; канабис за медицинске намене; 

капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску употребу; 

кинин за медицинске намене; кинин за медицинску 

употребу; колаген за употребу у медицини; колодион за 

фармацеутску употребу; 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; 

лецитин за медицинску употребу; лецитин као 

дијететски додатак,; линименти [мелеми за масажу]; 

лосиони за ветеринарску употребу; лубриканти за личну 

сексуалну потребу; лупулин за фармацеутску употребу; 

магнезијум за фармацеутску употребу; масти за 

медицинску употребу; медицинска пића; медицинска 

уља; медицинске бомбоне; медицинске инфузије; 

медицински алкохол; медицински лосиони за косу; 

медицински препарати за мршављење; натријумове соли 

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; пектин за 

фармацеутску употребу; пептони за фармацеутску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати за 

дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за лечење опекотина; препарати за 

смањење сексуалне активности; препарати за хемороиде; 

препарати против жуљева; протеини као додатак 

исхрани; пургативи [средства за чишћење]; 

противзапаљенска средства; седативи; серотерапијски 

лекови; серуми; сирупи за фармацеутску употребу; 

скроб за дијететске или фармацеутске потребе; средства 

за испирање очију; средства за испирање уста за 

медицинске намене; средства за смањење апетита за 

медицинске сврхе; стикови за ублажавање главобоље; 

стоматолошки абразиви; стрихнин; сулфонамиди 

[лекови]; сумпор у праху за фармацеутску употребу; 

таблете антиоксиданти; таблете за мршављење; 

таблете за смањење апетита; таблете за тамњење 

коже; тартар за фармацеутску употребу; 

тетрахидроканабидинол [тхц] за медицинску 

употребу; тимол за фармацетску употребу; тинктура 

јода; тинктуре за употребу у медицини; успављујућа 
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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; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; хемијски препарати за медицинску 

употребу; хематогени; хемијски реагенси за 

медицинску или ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за утврђивање трудноће; хемоглобин; 

хидрирани хлор за фармацеутску употребу; 

хлороформ; хормони за медицинску употребу; 

целулозни естри за фармацеутску употребу; 

целулозни етри за фармацеутску употребу.   
 

(210) Ж- 2022-607 (220) 29.03.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

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

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 08.07.08; 08.07.25; 25.01.01; 25.12.01; 

26.11.09; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15 

(591) црвена, жута, беж, црна, браон, окер, 

наранџаста, бела, бордо, сива  

(511) 30  флипс (експандирана житарица).  
 

(210) Ж- 2022-711 (220) 15.04.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) EXSPEKTA d.o.o., Цара Лазара 13,  

11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.09; 25.01.05; 25.01.09; 25.01.25; 26.01.03; 

26.01.04; 26.01.18; 26.11.14; 27.05.01  

(511)  40: пржење и обрада кафе. 

43: услуге обезбеђивања хране и пића. 
 

(210) Ж- 2022-905 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) UNIPLAST d.o.o., Стара пруга 91, 32212, 

Прељина-Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.03  

(591) зелена, бела  

(511) 5  фармацеутски производи, посебно препарати 

за тело и негу лепоте са медицинским састојцима; 

креме са медицинским састојцима; уља са 

медицинским састојцима; балзами са медицинским 

састојцима; емулзије са медицинским састојцима; 

гелови са медицинским састојцима; локални гелови 

за медицинску и терапеутску употребу; 

фармацеутски препарати за инхалаторе; медицинске 

креме за негу коже.  

9  лабораторијске епрувете за складиштење; 

лабораторијске посуде; петри посуде; дестилацијске 

посуде за лабораторијске експерименте; Петријеве 

посуде за лабораторијску употребу; пипете; врхови 

пипета за лабораторијску употребу; лабораторијски 

сталци за пипете; боце за лабораторијску употребу; 

лабораторијске рукавице за једнократну употребу; 

лабораторијске пластичне рукавице за једнократну 

употребу.   

10  бочице са капаљком за употребу у медицини; 

медицинске чашице за узорке; држачи чаша са 

узорцима; инхалатори; капаљке за давање лека; 

капиларне дренажне цеви; капиларне цеви за додавање 

реагенса; капиларне цеви за крв; капиларне цеви за 

узорке; кутијице за лекове и кутије са претинцима за 

медицинску употребу; кивете за употребу у 

спектроскопији; ланцете, ножићи; медицинске гуске и 

лопате; медицинске цеви; медицинске цеви за давање 

лекова; цеви за интравенско храњење; цеви за употребу 

са канилама; цеви за употребу са катетерима; катетери; 

медицинско црево са прикључком; микротубе; фиоле за 

медицинску употребу; посуде за медицинску употребу; 

посуде за примену лекова; посуде за урин; посуде за 

фецес; посуде за храњење за медицинске потребе; 

спекулуми; вагинални спекулуми; спекулуми за 

једнократну употребу; сетови за инфузију; сетови за 

узимање узорка; сетови за узимање бриса; чаше за 
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давање лека; штапићи за преглед грла; штапићи за 

медицинске намене; четкице за цито тест; четкице 

цервикалне; хируршке рукавице; заштитне рукавице за 

медицинске потребе; заштитне рукавице за хируршке 

потребе; заштитне рукавице за стоматолошке потребе; 

рукавице за медицинске прегледе; вагинални 

шприцеви; уролошки шприцеви; шприцеви за 

медицинску употребу; пљуваонице за употребу у 

медицини; појасеви за пупак; штипаљке за пупак; 

посебни контејнери за медицински отпад; иригатори за 

медицинске сврхе; иригатори за медицинску употребу; 

контејнери посебно направљени за медицински отпад; 

шпатуле, лопатице за узимање узорка. 

21  пластичне боце; пластичне тегле за кућну 

употребу; кутије за храну; пластичне посуде; кућне 

посуде за храну; пластичне посуде за кућну 

употребу; посуде за лосионе, празне, за домаћинство; 

посуде за распршивање етарских уља; 

термоизоловане посуде за храну или пиће; топлотно 

изоловане посуде за пића; посуде за чување хране, 

топлотно изоловане; балони за вино; боце, празне; 

боце са пумпицом за распршивање; боце са 

пумпицом за распршивање, празне; канте за 

заливање; канте за испирање; канте за отпатке за 

употребу у домаћинству; капаљке за козметичке 

сврхе; козметичке кутије за пудер које нису од 

племенитих метала и које се продају празне; кофе; 

кофе за фарбу; кутије за пилуле за личну употребу; 

кутије за употребу у домаћинству или кухињи; кућне 

пластичне посуде за чување женских хигијенских 

производа; ноћне посуде; пипете за кухињску 

употребу; пластичне канте; пластичне флаше за воду 

за вишеструку употребу; посуде за домаћинство; 

празне бочице за парфем; пудријере, празне; 

распршивачи мириса, празни; флаше [боце]; флаше, 

празне, за фармацеутске производе.   
 

(210) Ж- 2022-912 (220) 24.05.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) PANADERO AB, S.L., AVDA. 5, No. 13-15 

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO, 02007 

ALBACETE, ES 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PANADERO 

(511) 8  опрема и прибор за камине [ручни алат] 

нарочито покери за ложиште (жарачи), лопатице за 

камине, машице за камине и мехови за камине  

[ручни алат].   

11  апарати за грејање, димноводни канали и уређаји 

за уклањање дима нарочито димоводне цеви, 

вентилатори и циклони за димњаке.   
 

 

(210) Ж- 2022-969 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SUNNY 

(511) 29  јестива уља, масти, ги пречишћени путер 

[гхее], маргарин, путер, производи за супу, млеко и 

млечни производи, млеко с укусом, млечни шејкови, 

месо, риба, живина и дивљач, месни екстракти, 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће, 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни, слатка павлака, желеи, џемови, 

компоти, јаја, грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира, чипс од кромпира и листићи 

од кромпира, све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива, пасуља, грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди), печурке, конзервисани 

кикирики.  

30  чоколаде, кондиторски производи, бомбоне, 

бисквити (све врсте), колачи, тестенина, макарони, 

резанци, инстант резанци, шпагете, резанци за супу, 

квасац, прашак за пециво и остали пекарски 

састојци, преливи за салате, мајонез, сирће, кечап и 

сосови (зачини), полуготови производи од теста, 

смрзнуто тесто, смрзнуте парате (индијске лепиње), 

сладоледи, смрзнути десерти који нису млечни, 

смрзнути воћни десерти, ледени десерти, кафа, чај, 

какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена за кафу, 

хлеб, пециво, меласа, со, сенф, брашно од житарица, 

зачини, прехрамбена пића (производи на бази 

зрневља и биља), умаци, биљни чај, мед, кокице.  

32  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици, енергетска пића, пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака,  сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(210) Ж- 2022-1008 (220) 06.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Home Box Office, Inc. , 30 Hudson Yards, ,  

New York, NY 10001, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

GAME OF THRONES 
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(511) 9  видео снимци са драмским телевизијским 

програмом; видео снимци са драмским 

телевизијским серијама који се могу преузети; 

апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати 

и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

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

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.  

25  одећа, обућа, покривала за главу; одећа, наиме, 

мајице без рукава, мајице, пуловери са капуљачом и 

дуксереце са капуљачом, лежерна одећа, одећа за 

ношење на отвореном, доњи веш, гаћице, доње 

рубље, грудњаци, спаваћице, ноћне кошуље, пиџаме, 

одећа за спавање, прслуци, хулхопке, рубље, 

огртачи, подвезице , удобна одећа, панталоне, 

прслуци, јакне, тренерке, кошуље, шалови, капути, 

фармерке, чарапе, купаћи костими и баде мантили; 

спортска одећа, наиме, спортске мајице, спортске 

панталоне, спортски дресови, пуловери, дуксеви, 

јакне са капуљачом; дуксеви, тренерке; одећа за 

спавање; огртачи; покривала за главу, наиме 

шешири, визири и капе; обућа; чарапе; костими за 

празник ноћ вештица и маскенбал.  

41  услуге забаве у виду текућих драмских 

телевизијских серија; пружање забавних 

информација, вести и коментара електронским путем 

преко глобалне компјутерске мреже; интерактивна 

онлајн забава у виду веб страница које садрже 

фотографске, видео, аудио и прозне презентације 

које се не могу преузети, видео клипове и друге 

мултимедијалне материјале који имају или се односе 

на садржај текућих драмских телевизијских серија; 

образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1019 (220) 07.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) TEHNIČKI REMONT a.d. Bratunac, 

Podgradačka 11, 75420, Bratunac, BA 

 

 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.03.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.22; 27.07.01 

(511) 13  ватрено оружје; меци, патроне; муниција за 

ватрено оружје; корице за ватрено оружје; футроле 

за ватрено оружје;  кочнице за окидаче за пушке и 

пиштоље; нишани за ватрено оружје, који нису 

телескопски нишани; пиштољи (ватрено оружје).  
 

(210) Ж- 2022-1029 (220) 08.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Александра Бошњаковић, Булевар Михаила 

Пупина 10А/12, 11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03  

(591) #166458  

(511) 17  непрерађена и полупрерађена гума, 

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене ових 

материјала; пластика и смоле у екструдираном 

облику за употребу у производњи; материјали за 

непропусно затварање, заптивање и изоловање; 

савитљиве неметалне цеви и црева.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже; пртљажне 

и торбе за ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови 

за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, 

повоци и одећа за животиње.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  
 

(210) Ж- 2022-1166 (220) 09.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Phytonet d.o.o., Стевана Опачића 4/4,  

11090, Београд-Раковица, RS 
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(540) 

GD Lactopic 

(511) 3  средства за чишћење, санитарни и тоалетни 

производи; немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи; етарска уља; сапуни; 

козметика; лосиони за косу; пасте за зубе.  

5  санитарни препарати за употребу у медицини; 

храна за бебе; дезинфекциона средства.  
 

(210) Ж- 2022-1183 (220) 15.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) COMFORT STYLE DOO RUSKI KRSTUR 

and IGOR RAC PREDUZETNIK, ZANATSKA 

TRGOVINSKA RADNJA COMFORT , Ирине 

Провчи бр. 81, 25233, Руски Крстур, RS i Ирине 

Провчи 81, 25233, Руски Крстур, RS 

(540) 

 

(531) 12.01.09; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.12; 26.11.13; 

26.11.25; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна  

(511) 20  столице; наслоњачи, лежаљке; канабеи; 

наслони за главу [намештај]; фотеље; прекривачи, ј 

органи, јастуци за кревете, осим постељине; 

декоративни јастучићи; душеци; столови за цртање; 

пречке од дрвета; радни сто, клупа; опрема за 

кревете; намештај од метала; точкићи за кревете, 

који нису од метала; кваке, које нису од метала; 

делови намештаја од дрвета; делови од дрвета за 

намештај; точкићи за намештај, неметални; врата за 

намештај; полице за намештај; пластичне кант траке 

за намештај; канабе; конструкције кревета; ормарићи 

са бравицама; столице за лежање; сталци [намештај]; 

витрине[намештај]; натписи од дрвета или пластике; 

сандуци за играчке; сточићи за компјутере 

[намештај]; ноге за намештај; ногице за намештај; 

гардеробни ормани; табуреи.  
 

(210) Ж- 2022-1208 (220) 22.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Владан Благојевић , 13. октобар б.б.,  

18360, Сврљиг, RS 

(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Војводе 

Мишића 75, лок. 2, 18000, Ниш 

 

 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 05.07.14; 19.01.05; 25.01.15; 

25.01.25; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 

27.05.24; 29.01.14  

(591) #8a1b39 румено црвена; 640925 кармин црвена; 

671625 корално црвена; 2е141а магловито ружа 

црвена; dbb678 сунцокрет жута  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари.  

33  алкохолна пића и алкохолни препарати за 

прављење напитака.  

35  великопродаја и малопродаја алкохолних пића и 

алкохолних препарата за прављење напитака, 

оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2022-1254 (220) 30.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Terme di Crodo Srl, Viale Sarca 226,  

20126 Milano, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 

27.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црна, бела, наранџаста, зелена   

(511) 32  безалкохолна пића; минералне и содне воде; 

воћни напици и воћни сокови; воде (пића); газирана 

пића са укусима; безалкохолна пића са укусом воћа; 

лимунаде; газирани сокови; освежавајућа 

безалкохолна пића; сирупи и други безалкохолни 

препарати за прављење напитака.  
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(210) Ж- 2022-1259 (220) 30.06.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Eurokarbon d.o.o., Под Брегом број 8,  

10255 Доњи Ступник, HR 

(740) Огњановић Стефан, Пивљанина Баја број 37, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.11.08; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 2  фиксири за водене боје; анти-корозивне 

траке; канадски балсам; битуменски лак; средства за 

фиксирање боја за дрво; бајц за дрво; сијенска 

земља; бронзани лакови; мастило за кожу; премази за 

тер папир за кровове (боје); црни угљеник (пигмент); 

први премаз за шасије возила, прв заштитни премаз 

за шасије возила, кречна вода, штампарске пасте 

(мастила); кобалт оксид (боја); колофонијум; 

колоранти (тонери за боје); копал; разређивачи за 

боје; разређивачи за лакове; средства за згушњавање 

боје; фарбе; пигменти; индијски шафран (боја); 

сликарске темпере; емајл (лак); штампарско мастило; 

мастила за обележавање животиња; сикативи за боје 

(агенси за сушење); фиксири (лакови); чађ (пигмент); 

жуто дрво (боја); гимигут, жута смола за сликање; 

шелак, гумени лак; масти против рђе (корозије); 

мастила за гравуру; цинк оксид (пигмент); уља 

против рђе (корозије) боје отпорне на ватру; индиго 

(боја); везивни препарати за боје; наранџасти олово 

оксид; препарати против тамњења за метале; 

заштитна средства за метале; папир за бојење 

ускршњих јаја; титанијум диоксид (пигмент); 

основни слој боје или апретуре; кречно млеко; 

екстракти боје из дрвета; карбонил (средство за 

заштиту дрвета); копал лак; лакови; мастило за 

штампаче и фотокопир апарате; антивегетативне 

боје; кетриџи са тонером, пуњени, за штампаче и 

фотокопир апарате; терепентин (разређивач за боје); 

закрпе оштећења код боје које се могу одлепити; 

јестива мастила; патроне (кетриџи) напуњене 

јестивим мастилом, за штампаче; тонери за 

штампаче и фотокопир апарате; кетриџи са 

мастилом, пуњени, за штампаче и фотокопир 

апарате; завршни премази за дрвене подове; анти-

корозивни препарати.  

16  челична пера, носачи лепљивих трака 

[канцеларијски прибор]; печати са адресом; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; спајалице; спајалице 

[канцеларијски прибор]; клипсе за оловке; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; бележнице, нотеси; 

албуми; слике; штампани материјал [висока 

штампа]; ,машине за оштрење оловака, електронске 

или неелектронске; подупирачи за књиге; фасцикле 

за списе [канцеларијски прибор]; таблице за писање; 

писаљке за таблице; сребрни папир; моделарска 

глина; аритметичке таблице; рачунске таблице; 

регистратори са прстеновима; уложне мапе са 

прстеновима; гумиране траке [канцеларијски 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; шпенадле као 

канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски 

материјал; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; упијајућа хартија; жигови 

[печати]; штамбиљи; јастучићи за мастило; восак за 

печаћење; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; свеске; карбон папир; бележнице; угаони 

лењири за цртање; карте; материјал за обуку [изузев 

апарата]; индексне карте [канцеларијске]; листови 

папира [канцеларијски]; каталози; омоти за папир; 

кошуљице за списе; индијско мастило; восак за 

калупе, који није за зубарску употребу; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; бушилице за папир 

[зумба]; књиге; шестари за цртање; корективна 

течност [канцеларијски реквизит]; корективно 

мастило [хелиографско]; графитне мине за оловке; 

француски лењири кривуљари; омоти [канцеларијски 

материјал]; корице [канцеларијски материјал]; креда 

за писање; литографска креда; кројачка креда; 

држачи за креду; држачи оловака; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; папирне копче; 

ваљци за писаће машине; табле за цртање; 

материјали за цртање; инструменти за цртање; 

коверте; инструменти за гравирање; папир за 

увијање; папир за паковање; пера; кутије за оловке; 

пера од злата; производи за брисање; материјали за 

писање; гумице за брисање; пробадачи 

[канцеларијски материјал]; мастило; мастиљаве 

траке; мастиљарнице; брисачи за налив пера; печати; 

комплети за цртање; индекс регистри; фигурине 

направљене од кашираног папира; филтер папир; 

материјали за филтрирање од папира; формулари 

[штампани]; канцеларијски материјал, изузев 

намештаја; оловке од дрвеног угља; шаблони [од 

папира]; сталци за посуде за штампарска слова; 

географске мапе; глобуси; посуде за водене боје за 

уметнике; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; штампани роковници; овлаживачи за 

лепљење коверти [канцеларијски реквизити]; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; прибор за 

ручно лепљење налепница; штампане публикације; 

приручници; папир за писање; притискачи за папир; 

игле за копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање; 
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књижице; светлећи папир; каширани папир; пелир 

папир за копије [канцеларијски материјал]; креде за 

маркирање; пластика за моделирање; материјали за 

моделирање; паста за моделирање; индиго папир за 

умножаваче; школске табле; траке за везивање 

[књиговезачке]; плочице за печаћење; палете за 

сликаре; пантографи [справе за прецртавање]; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; пергамент; пастелне бојице [креде у 

боји]; сликарско платно; кутије са бојама [школски 

материјал]; наливпера; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; лењири за 

цртање; улошци са мастилом за машине за 

репродуковање докумената; налив пера и хемијске 

оловке [канцеларијски прибор]; папирне траке, које 

нису позамантерија и украси за косу; траке за писаће 

машине; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; јастучићи за печате; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; маркери за 

књиге; обележивачи за књиге; честитке, разгледнице; 

стеатит [креда за кројаче]; подлоге за писање; 

држачи печата; кутије за печате; поштанске марке; 

постоља за печате; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; глутен [лепак] за папир или употребу у 

домаћинству; лепак за папир или употребу у 

домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу 

у домаћинству; календари; скробне пасте [лепила] за 

папир или употребу у домаћинству; сликарске 

четкице; самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; гумице [еластичне траке] за 

канцеларије; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

папир од пулпе, дрвене масе; постоља за пера и 

оловке; амбалажа за флаше од папира или картона; 

дописнице за најаву посебних догађаја; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

заставе од папира; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; стоне полице 

за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; лепкови за канцеларијску или употребу у 

домаћинству; лепак за канцеларијску или кућну 

употребу; ножеви за папир [за отварање писама]; 

вреће за ђубре [од папира или пластике]; зарезачи за 

оловке, електронски и неелектронски; подметачи од 

папира; угаоници за цртање; држачи за оловке; 

постоља за мастило; несесери са прибором за 

писање; аташе мапе; кројеви и образци за копирање; 

плакати од папира или картона; етикете од папира 

или картона; средства за лепљење за папире или 

употребу у домаћинству; гумиране траке за лепљење 

папира; рибље туткало за употребу у канцеларијама 

или домаћинству; налепнице [канцеларијски 

прибор]; папир за копирање; пера за туш; воштани 

папир; четкице за писање; инструменти за писање; 

папирне облоге за фиоке, ормане, парфимисане или 

не; папир за сликање и калиграфију; брисачи за табле 

за писање; плочице са хватаљком за листове папира; 

неелектронски показивачи графикона; папирне 

машне, које нису позамантерија и украси за косу; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; спајалице за новац; колекционарске 

сличице, за размену, које нису за играње; упијајуће 

фолије од папира или пластике за паковање хране; 

фолије од папира или пластике за одржавање влаге 

за паковање хране]; коректорске траке 

[канцеларијски прибор]; посудице за боје; летци, 

флајери; држачи списа, докумената [канцеларијски 

прибор]; држачи страница књига; глина од полимера 

за моделирање; креда у спреју; папир од пиринча; 

навлаке за картице са именом; секачи папира 

[канцеларијски прибор]; траке за бар кодове; 

шљокице за канцеларијску употребу; заштитне 

корице за књиге; књиге за бојење; оловке; четкице за 

сликаре; маркери [писаћи прибор].  

28  креда за билијарске штапове; билијарска креда; 

играчке; коцке [играчке]; игре грађења; дама [игра]; 

даме [игра]; коцкице; домине; шах; шаховске табле; 

табле за игру даме; чаше за мешање коцки; 

друштвене игре; игре; кревети за лутке; кућице за 

лутке; лутке за руку; лутке; позоришне маске; 

карневалске маске; смањени модели возила; одећа за 

лутке; собе за лутке; мађионичарски прибор; пазле; 

бинго картице; калеидоскопи; карте за игру; даске за 

пливање; чипови за игре на срећу; макете играчке; 

фигуре играчке; плишане играчке са прикаченим 

н8427ћебенцетом; играчке имитација козметике; 

маса за моделирање за игру; пластелин за игру; 

преносне игре и играчке са телекомуникационим 

функцијама; карте-сличице које се размењују, за 

игру; дечије кућице за игру; анти-стрес играчке.  
 

(210) Ж- 2022-1275 (220) 01.07.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Димитрије Лукић, Партизански пут 47,  

11306, Брестовик-Гроцка, RS 

(740) Урош Кљаић, Пивљанина Баја 37,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна.  



 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11 

Intellectual Property Gazette  2022/11 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

61 

(511) 9  оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; компјутерске 

периферне јединице; интерфејси за рачунаре; тастатуре 

за рачунаре; монитори [ компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; миш [рачунарска периферна 

опрема]; касете за видео игре; видео екрани; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; подлоге за 

"мишеве"; ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима; 

софтвери за рачунарске игре, снимљени; слушалице; 

преноси ви мултимедијални читачи, плејери; лаптоп 

рачунари; торбе за лаптопове; компјутерски хардвер; 

кациге за виртуелну стварност; слушалице за видео игре; 

меморијске картице за машине за видео игре.  

28  машине за видео игре; апарати за аркадне видео игре; 

контролери за конзоле за игру; командне ручице 

[џојстици] за видео игре; конзоле за видео игре.  

42  изнајмљивање рачунара; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; развој видео и рачунарских игара.  

43  услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге барова.  
 

(210) Ж- 2022-1278 (220) 01.07.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I MALO 

DOO NOVI SAD, Цара Душана 69, 21000, Нови Сад, RS 

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

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.13  

(511) 3  мириси; мириси за личну употребу; мириси и 

парфимеријски производи; парфимеријски 

производи; мириси и тамјан.  

21  бочице за парфем.  
 

(210) Ж- 2022-1285 (220) 05.07.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) DECOTAM FZCO, Unit No. SRT-FLR18-

Executive Office # 07, Sheikh Rashid Tower, Dubai 

World Trade Centre , Dubai, AE 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.24; 25.01.01; 25.05.25; 27.05.09; 27.05.24; 

28.01.00; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

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

(511) 29  месо; риба; пилетина; конзервирано месо; 

туна; сардине; мортадела; конзервирано, сушено и 

кувано воће и поврће; желе, џемови, конзервисана 

храна; кисели краставци; паста од сушених кајсија; 

јестиве масти; јаја, млеко; млеко и млечни 

производи; путер, животињски гхее, сир и млеко у 

праху; јестива уља; маслиново уље за исхрану; 

јестива хидрогенизована уља; биљни путер; 

маргарин; чипс, чипс од кромпира; тахини (паста од 

семена сусама).  

30  кафа; чај; шећер; какао; пиринач; иерба мате; 

брашно; хлеб; колачи; пециво; кондиторски 

производи; расхлађени слаткиши; прашак за пециво; 

пица на бази какаа; пица на бази кафе; чипс од 

житарица и кукуруза; лед; сладолед; мед; меласа; 

меласа од нара; со; сенф; бибер; зачини; сирће; 

сосови као зачини; кечап; мајонез; прерађени 

тимијан; чоколада; кекс; бомбоне; жвакаћа гума; 

турска посластица; халва. 

31  непрерађено зрневље; свеже леблебије; свеж 

пасуљ; свеже сочиво; свеж пасуљ; живе животиње; 

свеже воће и поврће; семе за хортикултурну 

употребу; живе природне биљке; природно цвеће; 

слад за пиварство и дестилацију.  

32  минералне воде; газиране воде; безалкохолна 

пива; воћни сокови; прах за прављење 

безалкохолних пића.  
 

(210) Ж- 2022-1406 (220) 05.08.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) ДЕЛТА-ПАК ДОО БЕОГРАД (НОВИ 

БЕОГРАД), Владимира Поповића 8а,  

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03  

(591) зелена (pantone 376 coated)  

(511) 6  контејнери од метала (складиштење, 

транспорт).  

16  хартија, картон ; штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал; канцеларијски реквизити 

(изузев намештаја); материјали за обуку и наставу 

(изузев апарата); пластични материјал за паковање.  

20  корпе; кутије од дрвета или пластике; бурад и 

контејнери, а не од метала (складиштење, 

транспорт); контејнери од пластике (за паковање); 

палете, не од метала; полице за складиштење.  
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22  кесе и торбе од текстила, за паковање, 

складиштење и транспорт; коверте.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; пипремање обуке, нарочито: 

организовање и вођење семинара, курсева, 

конференција и конгреса; практичне обуке; 

информације о образовању; организовање и 

спровођење радионица.  

42  савети о штедњи енергије; савети за паковање и 

обележавање у области заштите животне средине; 

услуге, савети и истраживања у области заштите 

животне средине.  
 

(210) Ж- 2022-1676 (220) 01.09.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Udruženje za razvoj nauke Nikola Tesla Novi Sad, 

Фрушкогорска 69, 21313, Свилош, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, жута, бела  

(511) 41  организовање излож6и у културне и 

образовне сврхе, организовање и вођење 

конференција, конгреса и симпозијума; издaвање 

књига и текстова, осим рекламних текстова; услуге 

режирања и продукције филмова, осим рекламних 

филмова; културне, образовне и услуге забављања 

које пружају забавни паркови, циркуси, зоолошки 

вртови, уметничке галерије и музеји; одређене 

услуге писања, наиме писање сценарија, текстова 

песама.   
 

(210) Ж- 2022-1686 (220) 13.09.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(300) 85991  15.03.2022.  JM. 

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

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

RLV 

(511) 12  возила; копнена возила и делови и додаци 

за иста, наиме, саставни делови и компоненте за 

погонске склопове у виду електричних мотора, 

мењача и осовина; каросерије за моторна возила; 

мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила; 

ланци против клизања за возила; флеке за поправку 

гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила; 

аутомобилска унутрашња опрема; панели за 

унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по 

наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице; 

држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за 

возила; електрична копнена возила; делови за 

електрична возила, наиме, мотори; делови за 

електрична возила, наиме, ретровизори, брисачи и 

врата пртљажника; возила високих перформанси која 

се у потпуности покрећу електричним батеријама; 

седишта за возила; осовине за точкове возила; 

точкови за возила; тапацирунзи, навлаке кројене за 

возила; волани за возила; мотори за копнена возила; 

кровни носачи, амортизери, опруге, стабилизатори, и 

вешања, све за возила; панели са лајснама за 

каросерије возила; кочиона клешта за копнена 

возила; навлаке кројене за седишта за возила; носачи 

мотора за возила; унапред дизајниране фолије од 

винила специјално прилагођене за возила; делови за 

возила, наиме, црева за серво управљање; ознаке за 

возила; јастуци за седишта возила; склопови за 

осовине точкова за возила; носачи за скије за возила; 

огледала за возила, наиме, ретровизори; зупчаници 

за рикверц за копнена возила; специјално 

направљене куке за возила за држање додатака за 

возила; ветробранска стакла за возила; уређаји 

против крађе возила; гуме за возила; пнеуматици за 

возила; пумпе за надувавање гума; пластични делови 

за возила, наиме, испупчене украсне и заштитне 

пластичне лајсне за унутрашњост и спољашност 

возила; копнена возила, наиме, електрични 

аутомобили, камиони и теренска возила; полу-

кројене цераде за возила; кочиони компресори 

ваздуха за копнена возила; кочиони ваздушни 

цилиндри за копнена возила; хаубе за возила; шасије 

за моторна возила; заштитне пресвлаке за седишта 

возила; делови за поправку саставних делова 

камиона и других моторних возила; механизми 

погонског склопа возила који се састоје од квачила, 

мењача, погонске осовине и диференцијала; 

поклопци за мењаче за копнена возила; плоче за 

монтирање мењача за копнена возила; кућишта 

мењача за копнена возила; полуге за вучу возила; 

блатобрани за возила; степенице које се каче на 

копнена возила; вучне полуге за возила; фелне за 

точкове возила и њихови саставни делови; сва 

теренска возила (атв возила); сензори за копнена 

возила, наиме, електрични сензори за обртни 

моменат серво управљања, који се продају као 

компонента система серво управљања; фелне за 

точкове возила; склопови мењача за копнена возила; 

кочнице за возила; каросерије возила; мењачи за 

копнена возила; делови возила, наиме, визири за 

ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за 
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заштиту од сунца; делови возила, наиме, спојне 

полуге; делови возила, наиме, куглични зглобови; 

делови возила, наиме, подупирачи за суспензије 

возила; делови возила, наиме, хомокинетички 

зглобови; вентили за гуме возила; делови за копнена 

возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе 

као саставни део возила; погонске осовине за 

копнена возила; кочионе облоге за возила; кочиони 

добош за копнена возила; чељусти кочница копнених 

возила; делови вешања за копнена возила, наиме, 

лиснате опруге; делови вешања за копнена возила, 

наиме, спиралне опруге; метлице брисача 

ветробранског стакла за возила; хидраулична кола за 

возила; делови вешања за копнена возила, наиме, 

еквилајзери; кожне пресвлаке по наруџбини за 

возила;  кочиони дискови за возила; држачи за шоље 

за употребу у возилима; мењачи за копнена возила и 

заменски делови за иста; каишеви за мењаче за 

копнена возила; системи вешања за копнена возила; 

куглични лежајеви за копнена возила; стаклени 

прозори за возила; аларми против крађе возила; 

компоненте кочница возила; носачи бицикала за 

возила; осовински комплети за копнена возила; 

осовински лежајеви за копнена возила; кочнице са 

дисковима за копнена возила; кровни кофери за 

копнена возила; спортска теренска возила; ваздушни 

јастуци за возила; прозори за возила; сигурносни 

појасеви за употребу у возилима; вентили за гуме 

возила; сирене за возила; делови за копнена возила, 

наиме, погонски каишеви; квачила за копнена 

возила; цераде кројене за аутомобиле и камионе за 

потребе заштите од временских неприлика; наслони 

за главу за возила; ваздушни јастуци који се 

надувавају за употребу у возилима за спречавање 

повреда у незгодама; погонски ланци за копнена 

возила; додатна опрема за аутомобиле, наиме торбе, 

мреже и послужавници за организацију у 

аутомобилу специјално прилагођени за монтирање у 

возилима; сигурносни појасеви за седишта возила; 

мрежасти носачи пртљага за возила; кочионе облоге 

за копнена возила; делови за копнена возила, наиме, 

осовине; делови за копнена возила, наиме, погонски 

зупчаници; метални делови за возила, наиме, украсне 

и заштитне лајсне од метала за унутрашњост и 

спољашњост аутомобила; електрична возила, наиме, 

аутомобили, камиони и теренска возила; бицикли; 

резервни аларми за упозорење за возила; дискови за 

точкове возила; централне браве за моторна возила; 

алармни системи за моторна возила; волански 

системи за копнена возила и делови за исте; спојлери 

за возила; бочне степенице за улаз у возила; 

ваздушни јастуци; амортизери за аутомобиле; 

браници за аутомобиле; кровни носачи терета и 

пртљага за возила; цераде кројене за возила; делови 

за копнена возила, наиме, бочне степенице за улаз; 

делови за копнена возила, наиме, блатобрани за 

точкове; возила; делови за копнена возила, наиме, 

блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери; 

врата за возила; ручице за мигавце за возила; чепови 

за резервоаре за копнена возила; прекривачи за 

регистарске таблице за возила; панели за врата 

возила; кровне тенде прилагођене за употребу на 

возилима; делови за возила за рекреативне сврхе, 

наиме, јединице за кување и судопере; делови за 

возила, наиме, структурна кућишта за држање 

јединица за кување, судопера и јединица за 

складиштење; саставни делови за аутомобиле, наиме, 

самозаптивајући резервоари за складиштење воде; 

саставни делови за аутомобиле, наиме, пртљажници, 

јединице за терет и складиштење; јединице за 

складиштење терета посебно прилагођење за 

камионе и теренска возила; подлоге прилагођене за 

теретни део возила.  
 

(210) Ж- 2022-1706 (220) 20.09.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) KLEEMAN HELLAS SA , Kilkis Industrial area, 

P.O. Box 25, P.C. 61100, GR 

(740) Александар Младеновић, адвокат, Пјарона де 

Мондезира 30 стан 9, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  

(511) 6  легуре од обичних метала; гвоздени профили од 

метала; металне греде; метални носачи за траке; 

машински метални причвршћивач ремена; грађевински 

материјали од метала; преносиве грађевине 

[конструкције], металне; каблови од метала, 

неелектрични; плафони од метала; обичан метал, 

непрерађен или полупрерађен; делови за врата од 

метала; оквири врата од метала; рукохвати на вратима, 

метални; метални отварачи врата, неелектрични; плоче 

за врата, металне; врата од метала; подови од метала; 

хармоника врата од метала; ливачки калупи, од метала; 

оквири грађевинских конструкција од метала; 

гвожђарија [ситна метална роба]; платформе за утовар 

метала; руде метала; шине од метала; металне рампе за 

возила; сигурносни ланци од метала; скеле од метала; 

ремење од метала за пренос терета; металне зидне оплате 

за грађевинарство; металне зидне облоге за 

грађевинарство; жице од обичних метала; жичано уже; 

постоља, платформе, прерађене, од метала.   

7  лежајеви [делови машина]; тракасти транспортери 

[преносници]; траке за транспортере; ремење за 

моторе; кочионе облоге, изузев за возила; кочионе 

плочице, осим за возила; делови кочница, који нису 

за возила; папучице за кочнице, изузев за возила; 
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контролни каблови за машине или моторе; 

контролни механизми за машине и моторе; 

хидрауличне контроле за машине и моторе; 

пнеуматске контроле за машине и моторе; машине за 

пренос; спојнице, осим за сувоземна возила; 

електрични затварачи врата; затварачи врата, 

хидраулични; затварачи врата, пнеуматски; 

електрични отварачи врата; отварачи врата, 

хидраулични; отварачи врата, пнеуматски; погонски 

мотори, изузев за копнена возила; ремење за 

дизалице, ремење за лифтове; ланци елеватора 

[делови машина]; апарати за управљање лифтовима; 

хидраулични мотори; зупчаници, који нису за 

сувоземна возила; вођице за машине; теретне 

дизалице; мотори, електрични, који нису за 

сувоземна возила; мотори, осим за сувоземна возила; 

клипови [делови машина и мотора]; клипови за 

цилиндре; клипови за моторе; вентили под 

притиском [делови машина]; ременице [делови 

машина]; клипови амортизера, клипови пригушивача 

[делови машина]; регулатор брзине за машине, 

моторе и погонске моторе; хидротрансформатори, 

изузев за сувоземна возила; преносне осовине [које 

нису за сувоземна возила]; преносни механизми, 

осим за сувоземна возила; лифтови, изузев ски-

лифтова; елеватори [лифтови]; покретне степенице; 

покретне стазе.   

9  апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати 

и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; апарати 

га гашење пожара; аудиовизуелни апарати за обуку; 

звона [упозоравајући уређаји]; електрични каблови; 

рачунске машине; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузети; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 

контролне табле [за струју]; електрични претварачи;  

апарати за обраду података; лични дигитални 

асистенти [РDА]; апарати за мерење раздаљине; 

апарати за мерење удаљености; кодиране картице за 

откључавање; кодиране магнетне картице; 

инструменти за мерење висине; магнетне 

идентификационе картице; електрични апарати за 

даљинско паљење; инфрацрвени детектори; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; апарати за интерну 

комуникацију; инвертори струје; лимитатори [за 

струју]; браве, eлектричне; магнетне траке; апарати 

за мерење; мерни инструменти, електрични; модеми; 

апарати за праћење, који нису за употребу у 

медицини; оптички апарати и инструменти; оптичка 

влакна; штампана кола; читачи [опрема за обраду 

података]; електричне инсталације за даљинско 

управљање индустријским процесима; апарати за 

даљинско управљање; апарати за пренос звука; 

индикатори брзине; геодетске справе и инструменти; 

термалне камере; апарати за бележење времена; 

преносиоци електронских сигнала; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; апарати и инструменти за 

вагање; сви горе наведени производи само као 

делови и пратећа опрема за хидрауличне лифтове, 

вучне лифтове, покретне степенице, покретне стазе, 

подизне складишне системе, решења за паркирање 

аутомобила и олакшавање мобилности, намењени 

само за употребу у вези са хидрауличним лифтовима, 

вучним лифтовима, покретним степеницама, 

покретним стазама, подизним складишним 

системима, решењима за паркирање аутомобила и 

олакшавање мобилности; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом за употребу само у вези 

са хидрауличним лифтовима, вучним лифтовима, 

покретним степеницама, покретним стазама, 

подизним складишним системима и решењима за 

паркирање возила и олакшавање мобилности.   

37  консултације о грађењу; изнајмљивање грађевинске 

опреме; постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање и поправка лифтова; инсталирање, 

одржавање и поправка машина.  

42  инжењерске услуге; услуге индустријског 

дизајна; истраживања из области механике; 

истраживање и развој нових производа за друге: 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

софтвер у виду сервиса [SaaS]; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; вођење студија техничког 

пројектовања; саветодавне услуге из области 

технологије; технолошка истраживања; 

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, 
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рачунари и периферни рачунарски уређаји; апарати 

за гашење пожара; аудиовизуелни апарати за обуку; 

звона [упозоравајући уређаји]; електрични каблови; 

рачунске машине; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузети; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване 

; контролне табле [за струју]; електрични 

претварачи; апарати за обраду података; лични 

дигитални асистенти [РDА]; апарати за мерење 

раздаљине; апарати за мерење удаљености; кодиране 

картице за откључавање; кодиране магнетне картице; 

инструменти за мерење висине; магнетне 

идентификационе картице; електрични апарати за 

даљинско паљење; инфрацрвени детектори; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; апарати за интерну 

комуникацију; инвертори струје; лимитатори [за 

струју]; браве, електричне; магнетне траке; апарати 

за мерење; мерни инструменти, електрични; модеми; 

апарати за праћење, који нису за употребу у 

медицини; оптички апарати и инструменти; оптичка 

влакна; штампана кола; читачи [опрема за обраду 

података]; електричне инсталације за даљинско 

управљање индустријским процесима; апарати за 

даљинско управљање*; апарати за пренос звука; 

индикатори брзине; геодетске справе и инструменти; 

термалне камере; апарати за бележење времена; 

преносиоци електронских сигнала.  
 

(210) Ж- 2022-1781 (220) 30.09.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, 

Helfensteinstr. 47, 73342, Bad Ditzenbach, DE 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 3  сапуни; парфимерија; етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; средства за чишћење 

зуба; козметика за животиње, посебно козметика, 

производи за зубну хигијену (за немедицинске 

сврхе), сапуни, шампони, средства за чишћење зуба.  

5  фармацеутски препарати ;  дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу, дијететске 

супстанце за друге немедицинске сврхе на бази 

витамина, минерала, микроелемената; додаци 

исхрани; ветеринарски препарати; санитарни 

препарати за медицинске намене; дијететске 

намирнице и супстанце за медицинске и 

ветеринарске намене; дијететски суплементи за 

животиње; средства за дезинфекцију; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди; 

биље за медицинску употребу и биљни лекови; 

витамински препарати за животиње.  

29  дијететске супстанце на бази протеина.  

30  чај; дијететске супстанце на бази угљених 

хидрата и влакана.  

31  храна за животиње укључујући храну за домаће 

животиње; допунска прехрана; пића за кућне 

љубимце; коске за жвакање.  

32  безалкохолна пића, воћна пића и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2022-1795 (220) 06.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) LEGAL ADVICE d.o.o. Novi Sad, Трг Марије 

Трандафил 7, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.11; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива  

(511) 4  биогорива.  

31  зрневље [житарице]; семе; сирови и непрерађени 

пољопривредни, аквакултурни, хортикултурни и 

шумарски производи.  

45  услуге правног саветовања.  
 

(210) Ж- 2022-1802 (220) 07.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Hilton Worldwide Manage Limited a private 

limited company organized under the laws of 

England and Wales, Maple Court Central Park, Reeds 

Crescent, WD24 4QQ, Watford, GB 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 43  услуге обезбеђивања привременог 

смештаја; услуге изнајмљивања привременог 

смештаја; услуге резервације привременог смештаја; 

услуге хотела, мотела, барова, кафеа, ресторана, 

банкета и услуге кетеринга; услуге обезбеђивања 

хране и пића; услуге изнајмљивања просторија за 

одржавање догађаја, конференција, конгреса, 

изложби, семинара и састанака.  
 

(210) Ж- 2022-1803 (220) 07.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Милош Бабић, Ђуре Салајева 15/6,  

19300 , Неготин, RS 

(740) Тијана Жунић Марић, адвокат, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

Antoan De Milo 

(511) 25  гумирана одећа за скијање на води; одећа за 

активности на отвореном; одећа за бебе; одећа за 

борилачке вештине; одећа за гимнастику; одећа за 

клизање; одећа за купање; одећа за мотоциклисте; 

одећа за мушкарце, жене и децу; одећа за плажу; 

одећа за рвање; одећа за теквондо; одећа за тенис; 

одећа за трчање; одећа за уметничко клизање; одећа 

за џудо; одећа од вештачког крзна; одећа од 

кашмира; одећа од коже или имитације коже; одећа 

од латекса; одећа од овчје коже; одећа од плиша; 

одећа од џинса; одећа отпорна на ветар; одећа са лед 

светлом; плетена одећа [одећа]; удобна одећа за 

ношење код куће; муфови за грејање ногу, 

неелектрични; обућа; мајице; панталоне; дукс 

мајице; јакне [одећа]; кабанице [одећа]; женске 

чарапе; мушке чарапе; најлонке [чарапе]; пете за 

женске чарапе; подвезице за чарапе; спортске 

чарапе; чарапе за воду; чарапе за једнократну 

употребу; капе; шешири; визир качкети; манжетне; 

џепови за одећу; конфекцијска постава [делови 

одеће]; оквири за шешире; спортска обућа; спортска 

одећа; спортске трегер мајице; бициклистичка одећа; 

гимнастичке ципеле; гимнастичке чизме; јакне од 

џинса; мантили од џинса; папирна одећа; папирни 

шешири [одећа]; пластичне портикле за бебе; 

портикле, које нису од папира; портикле од тканине; 

џепне марамице; муфови [одећа]; одећа; мушка и 

женска обућа; обућа*; обућа за бебе; обућа за децу; 

костими за маскембале.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

забавне и спортске активности; спортске и културне 

активности; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; организовање изложби за потребе 

обуке; организовање изложби, конвенција и 

конференција за културне или образовне потребе; 

организовање изложби, семинара и конференција; 

организовање изложби, конгреса, семинара и 

конференција за културне и забавне потребе; 

организовање и реализација конференција, конгреса и 

симпозијума; организовање и реализација конференција, 

конгреса, концерата, симпозијума, семинара, курсева 

обуке, часова и предавања; услуге тумачења и 

превођења; издавање књига; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; услуге репортерског извештавања; 

информативне услуге у виду извештавања о актуелним 

догађајима; услуге информативног извештавања; услуге 

новинарског извештавања из области моде; услуге 

новинарског извештавања у виду новинских анализа и 

коментара; фотографисање; режирање емисија; 

режирање позоришних представа; режирање представа; 

режирање радио и телевизијских програма; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; организовање, 

продукција, представљање и вођење музичких 

концерата, фестивала, турнеја и других музичких и 

културних наступа, догађаја и активности; позоришна 

продукција; продукција аудио забаве; продукција 

емисија и филмова; продукција забавног програма у 

виду кинематографских телевизијских, радијских и 

видео представа у вези са путовањима; продукција 

звучних и видео снимака; продукција звучних, музичких 

и видео снимака; продукција и дистрибуција музичких, 

филмских и видео снимака; продукција и дистрибуција 

радијских програма; продукција и дистрибуција 

телевизијских квизова; продукција и дистрибуција 

телевизијских програма; продукција и објављивање 

музике; продукција и презентација аудио и видео 

снимака, и покретних и непокретних слика; продукција и 

режија радијских и музичких догађаја у виду радијских и 

телевизијских програма уживо; продукција мастер 

снимака; продукција музике; продукција музичких 

концерата; продукција наступа у склопу забавних 

паркова; продукција опера; продукција песама за 

кинематографске филмове; продукција плоча; 

продукција позоришних наступа; продукција представа; 

продукција, приказивање и изнајмљивање 

кинематографских филмова; продукција програма 

кабловске телевизије; продукција радио и телевизијских 

програма; продукција сценских представа; продукција 
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телевизијских програма; продукција телевизијских 

програма за емитовање на мобилним уређајима; 

продукција телевизијских садржаја; продукција 

телевизијских филмова; снимање и продукција аудио 

садржаја; услуге позоришне продукције; услуге 

продукције анимација; услуге продукције забаве уживо; 

услуге продукције забавних догађаја уживо; услуге 

продукције забавних и телевизијских садржаја уживо; 

услуге продукције музичких видео спотова; услуге 

продукције радијских и телевизијских програма за 

интернет и друге медије; услуге продукције радијских, 

телевизијских и аудио програма; услуге уређивања у 

пост-продукцији у области музике, видеа и филма; 

услуге забаве које пружају рекреативни и забавни 

паркови; вођење забавних догађаја, културних догађаја, 

спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и 

забавних и културних активности; вођење спортских 

догађаја; организовање и вођење спортских такмичења; 

организовање и вођење спортских такмичења и игара; 

омогућавање играња игара на интернету које се не могу 

преузети; организовање лутрије и других активности 

игара на срећу; услуге игара на срећу; консултантске 

услуге које се односе на услуге резервације спортских, 

научних и културних догађаја које се пружају путем 

телефонских позивних центара и дежурних линија; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; резервација седишта за забавне 

догађаје; резервација седишта за приредбе и резервација 

карата за позориште; резервације концерата; писање 

песама; писање сценарија; писање текстова*; писање 

текстова за песме; писање телевизијских сценарија; 

писање филмских сценарија.  
 

(210) Ж- 2022-1804 (220) 07.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Hilton Worldwide Manage Limited a private 

limited company organized under the laws of 

England and Wales, Maple Court Central Park, Reeds 

Crescent, WD24 4QQ, Watford, GB 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.08; 

27.05.10; 27.05.17  

(511) 43  услуге обезбеђивања привременог 

смештаја; услуге изнајмљивања привременог 

смештаја; услуге резервације привременог смештаја; 

услуге хотела, мотела, барова, кафеа, ресторана, 

банкета и услуге кетеринга; услуге обезбеђивања 

хране и пића; услуге изнајмљивања просторија за 

одржавање догађаја, конференција, конгреса, 

изложби, семинара и састанака.  
 

(210) Ж- 2022-1805 (220) 07.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, KR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

webOS Hub 

(511) 9  телевизори; телевизори са уграђеним 

оперативним софтвером; рачунарски апликативни 

софтвер за телевизоре, наиме, софтвер за подешавање и 

калибрацију телевизора; рачунарски апликативни 

софтвер за рад паметних телевизора; рачунарски 

апликативни софтвер за рад адаптера; рачунарски 

апликативни софтвер за рад пројектора; рачунарски 

апликативни софтвер за мобилне телефоне за 

стримовање телевизијских медија; апликативни 

софтвер за персонализоване рачунарске мониторе за 

стримовање телевизијских медија; рачунарски 

апликативни софтвер за рад кућних апарата; софтвер за 

оперативно управљање телематике за возила; софтвер 

за оперативне рачунарске системе за телевизоре; 

рачунарски софтвер за контролу рада аудио и видео 

уређаја; платформе за рачунарски софтвер за возила, 

наиме, за развој апликација, веб хостинг и управљање 

базама података; рачунарски софтвер за одржавање и 

рад рачунарског система.  
 

(210) Ж- 2022-1806 (220) 07.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Тoyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

UX300h 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2022-1807 (220) 07.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

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

New York 10017, US 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

NURTEC 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-1809 (220) 07.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) CITYCAR RENT DOO Beograd-Novi Beograd, 

Милентија Поповића 9, 11000, Београд, RS 

(740) Ненад Зафировић, адвокат, Др Александра 

Костића 15а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.17; 26.11.01; 26.11.12; 

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, плава  

(511) 5  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, материјал за завијање.   

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; ортопедски артикли; 

хируршки материјала за зашивање; терапеутски и 

помоћни уређаји за особе са инвалидитетом; апарати 

за масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад 

апарати, уређаји и производи за сексуалне 

активности  

44  медицинске услуге.   
 

(210) Ж- 2022-1811 (220) 10.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) CREATIVE MEDIA ART DOO, Петра 

Мартиновића 23, 11030, Београд, RS 

(740) Адвокат Владимир К. Димитријевић,  

Адмирала Гепрата 7, 11000 Београд 

 

 

(540) 

Tomorrow Conference by Webiz 

(511) 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; сулуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2022-1814 (220) 10.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Живко Малетковић; Михајло Бакрач and 

Владимир Драгутиновић, Кнегиње Зорке 20, 11000, 

Београд, RS; Стојана Протића 33, 11000, Београд, RS 

i Омладинских бригада 54, 11000, Београд, RS 

(740) Дубравка Косић, адвокат, Обилићев венац 19, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.22  

(591) EE6730, #000000, #FFFFFF  

(511) 35  рекламирање производа и услуга у оквиру 

произведеног спортског и забавног садржаја; вођење, 

организовање и управљање пословањем привредних 

друштава која се баве организацијом спорстких и 

забавних догађаја.   

38  организовање и производња телевизијског и 

интернет садржаја. 

41  организација забавног и спортскорекративног 

садржаја; организација спортског такмичења лиге 

градова у баскету 3 на 3.   
 

(210) Ж- 2022-1815 (220) 03.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) ENEL d.o.o., Бајчи Жилинског 11,  

21000, Нови Сад, RS 
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(540) 

enelled 

(511) 11  електричне лампе; лед лампе и рефлектори.  
 

(210) Ж- 2022-1816 (220) 11.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) RUMS Moskva d.o.o., Херцеговачка 14,  

11000, Београд, RS 

(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 24.09.09; 26.11.02; 26.11.08; 27.01.04; 

27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.21 

(591) црвена и црна .   

(511) 43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

ресторана;  услуге снек-барова; услуге барова; услуге 

ресторана који нуде храну за понети.  
 

(210) Ж- 2022-1818 (220) 11.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Владан Прокоповић; Јелисавета Јовановић; 

Јован Новаковић; Ненад Обренов and Бранимир 

Дабић, Ћирпанова 10, 21473, Маглић, RS; Краља 

Уроша Првог 15, 21000, Нови Сад, RS; Марка Јокића 

42, 23312, Банатско Велико село, RS; Булевар кнеза 

Милоша 14, 21000, Нови Сад, RS i Дреновачка 24, 

11408, Велика Крсна, RS 

(740) Стајић Тањга Бранислава, Прерадовићева 64а, 

Петроварадин, 21132, Нови Сад 

(540) 

La Bombonjera 

(511) 35  вођење, организовање и управљање 

пословањем; вођење, уређивање и организовање 

трговачких приредби и сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; дељење материјала за оглашавање 

путем електронске поште; дељење реклама преко 

интернета; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дистрибуција и дељење рекламног 

материјала; дистрибуција рекламног садржаја путем 

интернета; добротворне услуге, наиме организовање 

и спровођење волонтерских програма и пројеката 

којима се решавају проблеми заједница; 

истраживања тржишта; истраживање тржишта за 

рекламне потребе; консултантске услуге из области 

интернет маркетинга; консултантске услуге које се 

односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

консултације везане за вођење послова који се 

односе на стратегију, рекламирање, производњу, 

особље и малопродају; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

маркетинг, истраживања тржишта и анализе 

тржишта; маркетиншке и промотивне услуге; 

оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и 

услугама; оглашавање и промотивна продаја у вези 

са робом и услугама доступним на интернету; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; организација 

рекламних догађаја; организовање догађаја, изложби, 

сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и 

рекламне потребе; организовање и вођење пословних 

трансакција за друге; организовање и вођење 

презентације производа; организовање и вођење 

промотивних и маркетиншких догађаја; 

организовање и вођење рекламних догађаја; 

организовање изложби и догађаја за комерцијалне 

или рекламне потребе; организовање и спровођење 

промотивних догађаја; организовање и спровођење 

уметничких изложби у комерцијалне и рекламне 

сврхе; организовање рекламних уговора за друге; 

позиционирање бренда; пословно умрежавање; 

припрема рекламних кампања; производња 

промотивних рекламних филмова; производња 

рекламних филмова; производња рекламног 

материјала; промотивне и рекламне услуге; 

промоција добара и услуга других путем оглашавања 

на интернет страницама; промоција музичких 

концерата; промоција посебних догађаја; 

рекламирање; рекламирање и маркетиншке услуге 

преко интернета; рекламирање музичког садржаја 

других пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице; рекламне услуге за стварање 

корпоративног идентитета и идентитета бренда; 

рекламне услуге и оглашавање; управљање брендом; 

маркетиншке и промотивне услуге; оглашавање 

путем банера; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; припремање аудио-визуелних презентација 

за рекламне потребе; производња и дистрибуција 

радио и телевизијских реклама; производња 

промотивних рекламних филмова; производња радио 

и телевизијских реклама; промотивне и рекламне 

услуге; промоција музичких концерата; рекламне и 

промотивне услуге; рекламне, маркетиншке и 

промотивне услуге; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне услуге и оглашавање; 

рекламне услуге и оглашавање преко телевизије, 
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радија или поште; услуге малопродаје везане за 

музичке инструменте.административне услуге.  

38  аудио, видео и мултимедијско емитовање 

садржаја путем интернета и других комуникацијских 

мрежа; аудио емитовање; аудио емитовање путем 

интернета; аудио емитовање путем интернета и 

других комуникацијских мрежа; видео емитовање; 

видео емитовање путем интернета; видео пренос 

путем дигиталних мрежа; дигитално аудио 

емитовање; електронски пренос звука, слика и 

других података и информација свих врста; 

електронски пренос звука, слика и других података и 

информација свих врста путем интернета; 

електронски пренос и поновни пренос звука, слике, 

докумената, порука и података; емитовање аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање аудио-визуелних садржаја 

путем интернета; емитовање видео записа путем 

интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање видео и аудио програма путем интернета; 

емитовање видео и аудио садржаја путем интернета; 

емитовање и пренос радијских програма; 

изнајмљивање опреме за емитовање; изнајмљивање 

опреме за радијско емитовање; мултимедијално 

емитовање путем интернета; мултимедијско 

емитовање путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; радијско емитовање 

информација и осталих програма; радијско 

емитовање путем интернета; услуге аудио и видео 

емитовања садржаја путем интернета.  

41  забава у виду концертних наступа; забава у виду 

наступа певача; забава у виду наступа уживо; забава 

у виду оркестарских наступа; извођења наступа 

уживо; организација и представљање наступа уживо; 

организовање забавних наступа; организовање и 

извођење наступа; организовање музичких наступа 

уживо; организовање наступа уживо; организовање 

сценских наступа; представљање сценских наступа; 

приказивање музичких наступа; забава у виду 

наступа музучких група; забава у виду наступа 

симфонијских оркестара; представљање наступа из 

области забаве уживо; приказивање уживо наступа 

музичких група; забава у виду наступа музичких 

вокалних група; организовање, представљање и 

продукција емисија и наступа уживо; приказивање 

филмова, емисија, представа или музичких наступа; 

пружање информација које се односе на наступе 

уживо; извођење уживо наступа који садрже унапред 

снимљена вокална и инструментална извођења; 

забава у виду наступа уживо од стране музичких 

оркестара; забава у виду наступа уживо од стране 

рок група; организовање, продукција, представљање 

и вођење музичких концерата, фестивала, турнеја и 

других музичких и културних наступа, догађаја и 

активности; пружање услуга у вези са забавом у 

облику музичких наступа уживо или музичких 

снимака; продукција музике; продукција и 

објављивање музике; услуге снимања музике; услуге 

студија за снимање музике; услуге компоновања и 

транскрипције музике за друге; пружања услуга из 

области забаве у виду снимљене музике; наступање 

музичких бендова уживо; објављивање музичких 

текстова; организовање и вођење музичких 

концерата; организовање музичких концерата; 

продукција музичких концерата; производња 

музичких снимака; пружање музичке забаве; 

пружање музичке забаве уживо; услуге пружања 

музичке забаве; забава у виду музичких извођења 

уживо; приказивање музичких представа у 

просторима за наступање; услуге продукције 

музичких видео спотова; организација и договарање 

музичких догађаја и других културних и уметничких 

догађаја; организовање музичких догађаја који се 

изводе уживо у забавне сврхе; позоришне и музичке 

представе које се изводе у дворанама за наступе; 

позоришне и музичке представе које се изводе у 

дискотекама и ноћним клубовима; продукција и 

режија радијских и музичких догађаја у виду 

радијских и телевизијских програма уживо; пружање 

услуга из области забаве у виду извођења музичких 

садржаја уживо; пружање филмске, телевизијске и 

музичке видео забаве путем интерактивних интернет 

страница; вођење забавних догађаја уживо; 

приказивање забавних догађаја уживо; забавне и 

културне активности; организовање и реализација 

забавних, спортских и културних активности; 

организовање образовних, забавних, културних и 

спортских такмичења; организовање образовних, 

забавних, спортских и културних догађаја; вођење 

забавних догађаја; вођење забавних активности; 

образовне и забавне услуге; организовање забавних 

догађаја; организовање забавних догађаја уживо; 

организовање забавних приредби; организовање и 

вођење забавних активности; организовање и вођење 

забавних догађаја; забавне услуге у виду клубова 

обожаватеља; организовање гала вечери у забавне 

сврхе; организовање и вођење забавних догађаја 

уживо; пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја; услуге продукције забавних садржаја 

уживо; пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја путем интернета; услуге продукције 

забавних и телевизијских садржаја уживо; услуге 

снимања звука и пружања забавних видео садржаја; 

пружање информација у вези са забавом, музиком, 

наступима уживо и забавним догађајима.  
 

(210) Ж- 2022-1820 (220) 12.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Phuket d.o.o. Beograd, Јужни булевар 144, 

11000, Београд, RS 

(740) Ања Поткоњак, адвокат, Устаничка бр. 25, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 21.01.09; 26.04.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 

27.05.14; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) 28  слот машине [машине за игре]; апарати за 

видео игре; апарати за забаву прилагођени за употребу 

са спољним екраном за приказивање или монитором; 

апарати за забаву прилагођени за употребу са 

телевизијским пријемницима; апарати за игре; апарати 

за игре на срећу; апарати за игре осим оних који су 

прилагођени за употребу са спољашњим екраном за 

приказ или монитором; апарати за игре прилагођени за 

употребу са спољашњим екраном или монитором; 

апарати за корисничке игре прилагођени за употребу са 

спољашњим екраном за приказивање или монитором; 

апарати са видео играма који се прикључују на 

телевизор; самостални апарати за видео игре; аутомати 

за игре [машине за игре на срећу са калибрисаном 

исплатом]; терминали за видео лутрију [аутомати за 

игре]; машине за играње игара на срећу; комплети 

потрошних тикета за играње игара на срећу; чипови за 

игре; чипови за игре на срећу; чипови за рулет; картице 

за гребање за игре на срећу; жетони за игре; жетони за 

покер [опрема за игре]; апарати за видео игре који су 

прилагођени за употребу на спољашњем екрану или 

монитору; електричне бинго машине [аутомати за 

игре]; жетони за бинго картице.  

41  изнајмљивање електронских апарата за игре на 

срећу; пружање информација из области забаве 

путем интернет странице; пружање информација које 

се односе на спорт; пружање информација које се 

односе на спортске догађаје; пружање информација 

он-лајн у вези са рачунарским играма и рачунарским 

додацима за игре; пружање информација у вези са 

забавом путем електронских средстава; пружање 

информација у вези са забавом путем интернета; 

пружање информација у вези спорта и спорских 

догађаја; онлајн пружање услуга игрица виртуелне 

стварности путем рачунарске мреже; организација и 

пружање услуга игара и такмичења путем интернета; 

пружање услуга казина [игре на срећу]; 

организовање лутрије; организовање лутрије и 

других активности игара на срећу; услуге игара на 

срећу; услуге клађења; изнајмљивање казино игара; 

услуге казина; услуге казина, игара и коцкања; 

стављање на располагање салона са аутоматима.  

(210) Ж- 2022-1821 (220) 12.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Top Victory Investments Limited, Units 1208-16, 

12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip 

Street, Kwun Tong, Kowloon, HK 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00  

(511) 9  дисплеји са светлећим диодама [лед]; 

дисплеји од течних кристала [LCD]; флексибилни 

дисплеји са равним екраном за компјутере; 

монитори; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; електронске интерактивне 

табле; електронске табле; електронске оловке [за 

видео-дисплеје]; оловке за екране осетљиве на 

додир; таблет компјутери; персонални компјутер и 

тв/монитор у једном уређају; стик компјутери; 

софтвер за препознавање покрета; компјутери; 

лаптоп компјутери; компјутерске периферне 

јединице; монитори [компјутерска опрема]; 

монитори [компјутерски програми]; штампачи за 

компјутере; ноутбук компјутери; тастатуре за 

компјутере; компјутерски мишеви; интерфејси за 

компјутере; торбе за лаптопове; паметне наочаре; 

компјутерски софтвер, снимљени; компјутерски 

софтвер који се може преузимати; апликације за 

компјутерски софтвер које се могу преузимати; 

софтвер за компјутерске игре, који се може 

преузимати; паметни сатови; сталци за компјутерску 

опрему; сталци за компјутерске мониторе; дигитални 

процесори сигнала; компјутерски терминали; 

софтвер за симулацију обуке у виртуелној реалности 

у области образовања; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; USB флеш меморије; 

опрема за препознавање лица; регистар касе; пос 

терминали; уређаји за евиденцију присутности; 

дигитални знаци; електронске табле за обавештења; 

мрежни комуникацијски уређаји; носиви уређаји за 

мерење активности; електро-динамички апарати за 

даљинско управљање сигналима; смартфони 

[паметни телефони]; радио предајници и 

пријемници; дистрибутери сигнала; самопокретне 

рекламне машине; апарати за обуку; аудио и видео 

пријемници; телевизијске камере; дигиталне 

видеокамере; wеб камере; телевизијски апарати; 

слушалице; преносиви мултимедијални плејери; 
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пикап појачивачи; микрофони; претварачи 

фреквенције аудио и видео записа; видео процесори; 

наочаре за виртуелну реалност; роботи за 

сигурносни надзор; сет-топ боксови; апарати за 

пројекцију (пројектори); видео пројектори; 

аудиовизуелни апарати за обуку; роботи за наставу; 

USB каблови; лед дисплеји за оглашавање на 

отвореном; екрани на додир; лед екрани; 

регулациони апарати, електрични; трансформатори 

[за струју]; сензори [за струју]; микроконтролери; 

електрични адаптери; струјни контролери; разводне 

табле [за струју]; разводни ормани [за струју]; браве 

за врата са механизмом отиска прста; катанци са 

механизмом отиска прста.  

20  фотеље; столице-лежаљке; канцеларијске 

столице; столице на надувавање; канцеларијски 

намештај; огласне табле; постоља за рачунске 

машине; рамови за слике; столице; компјутерске 

столице; компјутерски столови.  
 

(210) Ж- 2022-1822 (220) 12.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Top Victory Investments Limited, Units 1208-16, 

12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip 

Street, Kwun Tong, Kowloon, HK 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

AGON 

(511) 9  дисплеји са светлећим диодама [лед]; 

дисплеји од течних кристала [LCD]; флексибилни 

дисплеји са равним екраном за компјутере; 

монитори; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; електронске интерактивне 

табле; електронске табле; електронске оловке [за 

видео-дисплеје]; оловке за екране осетљиве на 

додир; таблет компјутери; персонални компјутер и 

тв/монитор у једном уређају; стик компјутери; 

софтвер за препознавање покрета; компјутери; 

лаптоп компјутери; компјутерске периферне 

јединице; монитори [компјутерска опрема]; 

монитори [компјутерски програми]; штампачи за 

компјутере; ноутбук компјутери; тастатуре за 

компјутере; компјутерски мишеви; интерфејси за 

компјутере; торбе за лаптопове; паметне наочаре; 

компјутерски софтвер, снимљени; компјутерски 

софтвер који се може преузимати; апликације за 

компјутерски софтвер које се могу преузимати; 

софтвер за компјутерске игре, који се може 

преузимати; паметни сатови; сталци за компјутерску 

опрему; сталци за компјутерске мониторе; дигитални 

процесори сигнала; компјутерски терминали; 

софтвер за симулацију обуке у виртуелној реалности 

у области образовања; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; USB флеш меморије; 

опрема за препознавање лица; регистар касе; пос 

терминали; уређаји за евиденцију присутности; 

дигитални знаци; електронске табле за обавештења; 

мрежни комуникацијски уређаји; носиви уређаји за 

мерење активности; електро-динамички апарати за 

даљинско управљање сигналима; смартфони 

[паметни телефони]; радио предајници и 

пријемници; дистрибутери сигнала; самопокретне 

рекламне машине; апарати за обуку; аудио и видео 

пријемници; телевизијске камере; дигиталне 

видеокамере; web камере; телевизијски апарати; 

слушалице; преносиви мултимедијални плејери; 

пикап појачивачи; микрофони; претварачи 

фреквенције аудио и видео записа; видео процесори; 

наочаре за виртуелну реалност; роботи за 

сигурносни надзор; сет-топ боксови; апарати за 

пројекцију (пројектори); видео пројектори; 

аудиовизуелни апарати за обуку; роботи за наставу; 

USB каблови; лед дисплеји за оглашавање на 

отвореном; екрани на додир; лед екрани; 

регулациони апарати, електрични; трансформатори 

[за струју]; сензори [за струју]; микроконтролери; 

електрични адаптери; струјни контролери; разводне 

табле [за струју]; разводни ормани [за струју]; браве 

за врата са механизмом отиска прста; катанци са 

механизмом отиска прста.  

20  фотеље; столице-лежаљке; канцеларијске 

столице; столице на надувавање; канцеларијски 

намештај; огласне табле; постоља за рачунске 

машине; рамови за слике; столице; компјутерске 

столице; компјутерски столови.  
 

(210) Ж- 2022-1823 (220) 12.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Top Victory Investments Limited, Units 1208-16, 

12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip 

Street, Kwun Tong, Kowloon, HK 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 24.01.05; 25.01.06; 25.07.07; 25.12.01; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.06  
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(591) црна, црвена, бела, нијансе сиве, нијансе црвене 

(511) 9  дисплеји са светлећим диодама [лед]; дисплеји 

од течних кристала [LCD]; флексибилни дисплеји са 

равним екраном за компјутере; монитори; интерактивни 

терминали са екранима осетљивим на додир; 

електронске интерактивне табле; електронске табле; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; оловке за екране 

осетљиве на додир; таблет компјутери; персонални 

компјутер и тв/монитор у једном уређају; стик 

компјутери; софтвер за препознавање покрета; 

компјутери; лаптоп компјутери; компјутерске периферне 

јединице; монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; штампачи за компјутере; 

ноутбук компјутери; тастатуре за компјутере; 

компјутерски мишеви; интерфејси за компјутере; торбе 

за лаптопове; паметне наочаре; компјутерски софтвер, 

снимљени; компјутерски софтвер који се може 

преузимати; апликације за компјутерски софтвер које се 

могу преузимати; софтвер за компјутерске игре, који се 

може преузимати; паметни сатови; сталци за 

компјутерску опрему; сталци за компјутерске мониторе; 

дигитални процесори сигнала; компјутерски терминали; 

софтвер за симулацију обуке у виртуелној реалности у 

области образовања; хуманоидни роботи са вештачком 

интелигенцијом; USB флеш меморије; опрема за 

препознавање лица; регистар касе; пос терминали; 

уређаји за евиденцију присутности; дигитални знаци; 

електронске табле за обавештења; мрежни 

комуникацијски уређаји; носиви уређаји за мерење 

активности; електро-динамички апарати за даљинско 

управљање сигналима; смартфони [паметни телефони]; 

радио предајници и пријемници; дистрибутери сигнала; 

самопокретне рекламне машине; апарати за обуку; аудио 

и видео пријемници; телевизијске камере; дигиталне 

видеокамере; web камере; телевизијски апарати; 

слушалице; преносиви мултимедијални плејери; пикап 

појачивачи; микрофони; претварачи фреквенције аудио 

и видео записа; видео процесори; наочаре за виртуелну 

реалност; роботи за сигурносни надзор; сет-топ боксови; 

апарати за пројекцију (пројектори); видео пројектори; 

аудиовизуелни апарати за обуку; роботи за наставу; USB 

каблови; лед дисплеји за оглашавање на отвореном; 

екрани на додир; лед екрани; регулациони апарати, 

електрични; трансформатори [за струју]; сензори [за 

струју]; микроконтролери; електрични адаптери; струјни 

контролери; разводне табле [за струју]; разводни ормани 

[за струју]; браве за врата са механизмом отиска прста; 

катанци са механизмом отиска прста. 

20  фотеље; столице-лежаљке; канцеларијске 

столице; столице на надувавање; канцеларијски 

намештај; огласне табле; постоља за рачунске 

машине; рамови за слике; столице; компјутерске 

столице; компјутерски столови.  
 

(210) Ж- 2022-1824 (220) 12.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Top Victory Investments Limited, Units 1208-16, 

12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip 

Street, Kwun Tong, Kowloon, HK 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.05; 26.03.23; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21 

(511) 9  дисплеји са светлећим диодама [лед]; 

дисплеји од течних кристала [LCD]; флексибилни 

дисплеји са равним екраном за компјутере; 

монитори; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; електронске интерактивне 

табле; електронске табле; електронске оловке [за 

видео-дисплеје]; оловке за екране осетљиве на 

додир; таблет компјутери; персонални компјутер и 

тв/монитор у једном уређају; стик компјутери; 

софтвер за препознавање покрета; компјутери; 

лаптоп компјутери; компјутерске периферне 

јединице; монитори [компјутерска опрема]; 

монитори [компјутерски програми]; штампачи за 

компјутере; ноутбук компјутери; тастатуре за 

компјутере; компјутерски мишеви; интерфејси за 

компјутере; торбе за лаптопове; паметне наочаре; 

компјутерски софтвер, снимљени; компјутерски 

софтвер који се може преузимати; апликације за 

компјутерски софтвер које се могу преузимати; 

софтвер за компјутерске игре, који се може 

преузимати; паметни сатови; сталци за компјутерску 

опрему; сталци за компјутерске мониторе; дигитални 

процесори сигнала; компјутерски терминали; 

софтвер за симулацију обуке у виртуелној реалности 

у области образовања; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; USB флеш меморије; 

опрема за препознавање лица; регистар касе; пос 

терминали; уређаји за евиденцију присутности; 

дигитални знаци; електронске табле за обавештења; 

мрежни комуникацијски уређаји; носиви уређаји за 

мерење активности; електро-динамички апарати за 

даљинско управљање сигналима; смартфони 

[паметни телефони]; радио предајници и 

пријемници; дистрибутери сигнала; самопокретне 

рекламне машине; апарати за обуку; аудио и видео 

пријемници; телевизијске камере; дигиталне 

видеокамере; wеb камере; телевизијски апарати; 
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слушалице; преносиви мултимедијални плејери; 

пикап појачивачи; микрофони; претварачи 

фреквенције аудио и видео записа; видео процесори; 

наочаре за виртуелну реалност; роботи за 

сигурносни надзор; сет-топ боксови; апарати за 

пројекцију (пројектори); видео пројектори; 

аудиовизуелни апарати за обуку; роботи за наставу; 

USB каблови; лед дисплеји за оглашавање на 

отвореном; екрани на додир; лед екрани; 

регулациони апарати, електрични; трансформатори 

[за струју]; сензори [за струју]; микроконтролери; 

електрични адаптери; струјни контролери; разводне 

табле [за струју]; разводни ормани [за струју]; браве 

за врата са механизмом отиска прста; катанци са 

механизмом отиска прста.  

20  фотеље; столице-лежаљке; канцеларијске 

столице; столице на надувавање; канцеларијски 

намештај; огласне табле; постоља за рачунске 

машине; рамови за слике; столице; компјутерске 

столице; компјутерски столови.  
 

(210) Ж- 2022-1825 (220) 13.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

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

, 2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

NOW 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-1826 (220) 13.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

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

, 2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV NOW 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-1832 (220) 13.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 

40589, Düsseldorf, DE 

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

11000, Београд 

(540) 

SOAD 

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

употребу у прању, средства за испирање веша и 

стољњака, салвета и надстољнака, препарати за 

уклањање флека; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразију, хемијска средства за чишћење 

метала, емајлираног лима, дрвета, плуте, порцелана, 
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керамике, стакла, пластике, коже и текстила; 

средства за уклањање мрља; сапуни који нису за 

личну употребу, парфимерија, етерична уља.  

5  средства за дезинфекцију и дезодоранси, који нису 

за личну употребу, средства за освежавање и 

деодорисање ваздуха.  

21  сунђери, четке (осим четкица за бојење) за 

чишћење одеће, производи за чишћење;  производи 

за ручно чишћење, диспанзери за санитарна средства 

за чишћење, дезинфекциона средства и освеживаче 

ваздуха.  
 

(210) Ж- 2022-1834 (220) 12.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) DATADEV DOO NOVI SAD, Горана Ковачића 

3, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Слађана Алексић, Петра Драпшина 10, 

21101, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 26.03.23; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава-#2CAAE2, сива-#939598  

(511) 9  aпарат за мерење нагиба; апарат за 

центрирање фотографских слајдова; апарати за 

балансирање; апарати за бележење времена; апарати 

за глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за мерење; апарати за мерење 

брзине [фотографски]; апарати за мерење раздаљине; 

апарати за мерење удаљености; апарати за обраду 

података; апарати за обуку; апарати за пројекцију, 

пројектори; апарати за репродуковање звука; апарати 

за сателитску навигацију; апарати за сечење филма; 

апарати за снимање звука; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријемници; аудио 

интерфејси; видео пројектори; видео екрани; воки-

токи; гасометри [инструменти за мерење]; геодетске 

справе и инструменти; графички елементи за 

мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; двогледи; дигитални знаци; електро-

динамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; инструменти за геодетско мерење; 

инструменти за лоцирање звука; инструменти за 

мерење висине; инструменти за мерење вискозитета, 

густине; инструменти за нивелацију; инструменти за 

нивелирање; инструменти за одређивање азимута; 

инструменти за осматрање; инструменти и машине 

за тестирање материјала; инструменти који садрже 

окуларе; интерфејси за рачунаре; камере за вожњу 

уназад; компјутерски хардвер; мерачи висине; 

мобилни телефони; монитори [компјутерска опрема]; 

монитори [компјутерски програми]; навигациони 

инструменти; навлаке за PDA уређај е [личне 

дигиталне помоћне уређаје]; објективи за снимање 

селфија; ноутбук рачунари; оптичка огледала; 

оптичке лампе; оптички апарати и инструменти; 

оптички носиоци података; постоља за фотографске 

апарате; преносници електронских сигнала; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

софтвер који се може преузимати за управљање 

криптовалутним трансакцијама који користи 

блокчејн технологију; рачунарски софтвер, 

снимљени; софтвер за чување екрана на рачунару, 

снимљен или даунлодован.   

35  aжурирање и одржавање информација у регистрима; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама 

података; анализе трошкова и цене коштања; вођење 

пословних догађаја; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; 

компјутерско управљање подацима; консултације о 

стратегији комуникације у односима са јавношћу; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у пословном управљању; маркетинг; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; маркетинг преко 

инфлуенсера; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн тржишта 

за купце и . продавце роба и услуга; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање и организационо 

саветовање; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; прикупљање статистичких података; 

промоција производа преко инфлуенсера; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање пословних информација; рачуноводство; 

саветодавне услуге у пословном управљању; стручне 

услуге о пословној ефикасности; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге корпоративне 

комуникације; услуге обраде података [канцеларијски 

послови]; услуге оглашавања за стварање идентитета 

бренда за друге.   

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; вођење студија техничког 

пројектовања; геодетско мерење; геолошка 

испитивања терена; геолошка истраживања; 

геолошка пробна бушења; геолошке експертизе; 

геотехничка истраживања; грађевинско 

пројектовање; графички дизајн; дизајн ентеријера 
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[уређење унутрашњег простора]; дизајнирање 

рачунарских система; дизајнирање рачунарског 

софтвера; израда и одржавање веб страница за друге; 

инжењерске услуге; инсталирање рачунарског 

софтвера; испитивање материјала; истраживања у 

области технологије телекомуникација; истраживање и 

развој нових производа за друге; истраживање у 

области технологије вештачке интелигенције; 

калибрација [мерење]; картографске услуге; квантно 

рачунарство; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; научна и [претраживача] на интернету; 

одржавање рачунарског софтвера; писање текстова о 

техници; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; пројектовање модела рачунарском 

симулацијом; пружање географских информација; 

пружање корисничких услуга аутентификације 

коришћењем технологије јединствене пријаве за 

мрежне софтверске апликације; пружање онлајн 

географских карата, које се не могу преузети; развој 

рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; рачунарско програмирање; 

саветовање из области архитектуре; саветовање у 

области вештачке интелигенције; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; саветодавне 

услуге из области технологије; унутрашњи дизајн; 

урбанистичко планирање; услуге индустријског 

дизајна; услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга; услуге истраживања у 

области нафтне, гасне и рударске индустрије; услуге 

картографског или термографског мерења дроном; 

услуге кодирања податка; услуге лого дизајнирања; 

услуге рачунарског програмирања за обраду података; 

услуге софтверског инжењеринга за обраду података.   
 

(210) Ж- 2022-1837 (220) 14.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) HENKEL AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 

40589, Düsseldorf, DE 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

 

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

употребу у прању, средства за испирање веша и 

столњака, салвета и надстолњака; препарати за 

уклањање флека; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразију, хемијска средства за чишћење 

метала, емајлираног лима, дрвета, плуте, порцелана, 

керамике, стакла, пластике, коже и текстила; 

средства за уклањање мрља; сапуни који нису за 

личну употребу, парфимерија, етерична уља.   

5  средства за дезинфекцију и дезодоранси, који нису 

за личну употребу, средства за освежавање 

деодорисање ваздуха.   

21  сунђери, четке (осим четкица за бојење) за 

чишћење одеће, производи за чишћење; производи за 

ручно чишћење, диспанзери за санитарна средства за 

чишћење, дезинфекциона средства и освеживаче 

ваздуха.   
 

(210) Ж- 2022-1839 (220) 14.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.15.11; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.13; 

03.04.24; 05.05.21; 08.03.01; 08.07.03; 08.07.05; 

25.01.01; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.15 

(591) бела, црна, нијансе зелене, плава, црвена, жута, 

браон  

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

преовлађује.  

30  слаткиши; сладоледи; сосови [додаци храни]; 

додаци јелима; тестенина.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1840 (220) 14.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Six Continents Ltd., Broadwater Park, UB9 5HR, 

Denham Buckinghamshire, UK 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 
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(540) 

VIGNETTE 

(511) 35  услуге управљања хотелима и 

одмаралиштима; услуге франшизинга хотела и 

одмаралишта; услуге пословног саветовања и 

саветовања у вези са управљањем хотелима и 

одмаралиштима, операцијама и франшизингом; 

пословно управљање хотелима и одмаралиштима; 

услуге маркетинга хотела, одмаралишта и некретнина; 

управљање подстицајним програмима и програмима 

лојалности потрошача; услуге промовисања у виду 

програма лојалности потрошача и подстицајних 

програма; услуге које се односе на управљање 

пословањем и франшизингом у бањама; услуге 

управљања продајом некретнина које укључују 

стамбене кондоминијуме; услуге оглашавања или 

промовисања у вези са продајом или закупом 

стамбених кондоминијума.  

43  услуге хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; информативне услуге хотела, 

одмаралишта, смештаја и привременог смештаја; 

услуге резервације хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; услуге приватног боравка и 

приватних друштвених клубова, наиме, кетеринг, 

услуге ресторана и барова; служење хране и пића, 

услуге чувања деце, резервација ресторана и оброка, 

банкета и просторија за друштвене активности за 

посебне прилике; услуге ресторана, барова, коктел 

салона, кафеа, кафетерија и снек-барова; услуге 

кетеринга за пружање хране и пића; услуге 

резервисања ресторана; обезбеђивање простора за 

конференције, састанке, догађаје, конвенције и 

изложбе; изнајмљивање столица, столова, столњака и 

стакленог посуђа.  
 

(210) Ж- 2022-1841 (220) 14.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Six Continents Ltd., Broadwater Park, UB9 5HR, 

Denham Buckinghamshire, UK 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 43  услуге хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; информативне услуге хотела, 

одмаралишта, смештаја и привременог смештаја; 

услуге резервације хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; услуге приватног боравка и 

приватних друштвених клубова, наиме, кетеринг, 

услуге ресторана и барова; служење хране и пића, 

услуге чувања деце, резервација ресторана и оброка, 

банкета и просторија за друштвене активности за 

посебне прилике; услуге ресторана, барова, коктел 

салона, кафеа, кафетерија и снек-барова; услуге 

кетеринга за пружање хране и пића; услуге 

резервисања ресторана; обезбеђивање простора за 

конференције, састанке, догађаје, конвенције и 

изложбе; изнајмљивање столица, столова, столњака 

и стакленог посуђа.  
 

(210) Ж- 2022-1857 (220) 17.10.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) Unique Agrifarm C.E.E. d.o.o., 

Петра Драпшина 34/22, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.02; 05.11.13; 26.04.03; 

26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.03  

(591) тамнозелена, светлозелена, златна  

(511) 31  бели лук, свеж; биљке; биљке, свеже; божићне 

јелке*; борова шишарка; босиљак, свеж; брашно за 

животиње; брескве, свеже; бундеве, свеже; бундевино 

семе, непрерађено; винова лоза; воће, свеже; воћке; 

воћке, стабла; гљиве, свеже; гомољи цвећа; грашак, 

свеж; грожђе за вино; грожђе, свеже; дрвеће; дуње, 

свеже; живе животиње; живе животиње за 

лабораторијско тестирање; живе кокошке; живе птице; 

живи сисари; зрна соје, свежа; зрневље [житарице]; 

јабуке, свеже; јаја за узгој, оплођена; јестиво семе лана, 

непрерађено; јечам; кајсије, свеже; калеми за воћна 

стабла; каша за товљење стоке; келераба, свежа; кељ, 

свеж; колачи од соје и остатака житарица за прехрану 

животиња; кромпир, свеж; кукуруз; кукурузна сточна 

погача; кукуруз, непрерађен; кукуруз шећерац, 

непрерађен; купус, свеж; ланено семе за исхрану 

животиња; лешник, свеж; лубенице, свеже; луковице; 

луковице биљака; луковице биљака за пољопривредне 

потребе; луковице биљака за потребе хортикултуре; 

мекиње; мекиње од жита; мешавина семенки за 

дивљач; мешана храна за животиње; млади кукуруз, 

свеж; млади лук, свеж; младице стабала; непрерађена 

пшеница; непрерађени хмељ; непрерађен јечам; 

непрерађено семе; непрерађено семе за пољопривредне 
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сврхе; непрерађено уљано семе; овас [зоб]; овце 

[стока]; ораси, свежи; органске свеже биљке; органско 

свеже воће; органско свеже воће и поврће; органско 

свеже поврће; остаци биљака; остаци воћа [комина]; 

паприке, свеже; парадајз, свежи; пасуљ, свеж; 

патлиџан, свеж; празилук, свеж; природне биљке и 

цвеће; природно зеленило за украшавање; пшеница; 

пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара, 

свежа; раж; репа, свежа; рогач, сиров; свежа боранија; 

свежа мента; свежа нана; свежа рукола; свеже биљке у 

саксији; свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, 

свеже зачинско биље; свеже воће, непрерађено; свеже 

малине; свеже поврће; свеже поврће, непрерађено; 

свеже смокве; свиње [стока]; семе; семе житарица, 

непрерађено; семе за животињску конзумацију; семе за 

пољопривредне потребе; семе за потребе хортикултуре; 

семе за садњу; семе за сејање; семе за узгајање воћних 

култура; семе за узгој биљака; семе за узгој воћа и 

поврћа; семе за узгој јабуковог дрвета; семе за узгој 

цвећа; семе за усеве; семе конопље, непрерађено; семе 

лана за исхрану животиња; семенке за птице; семенке 

за узгајање биљака; семенке за узгајање поврћа; 

семење; семе пшенице; семе траве; сено; сирак; сирове 

житарице; сирове и непрерађене житарице; сирови и 

непрерађени пољопривредни, аквакултурни, 

хортикултурни и шумарски производи; сирово и 

непрерађено зрневље и семе; сирово и непрерађено 

зрневље и семење; сирово и непрерађено семе; сирово 

семе; слатки кромпир, свежи; сочиво, свеже; стабла 

дрвећа; стока; тиквице, свеже; трава, природна; 

трешње, свеже; трупци; узгајана стока; хмељ; хмељне 

шишарке; хортикултурни производи.  
 

(210) Ж- 2022-1974 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) AGROINTER DOO BEGEČ, Краља Петра I 

54, 21411, Бегеч, RS 

(740) Данилка Ђаконовић, адвокат, Гундулићева 25, 

21000, Нови Сад 

(540) 

TEMBOR 

(511) 5  хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-2003 (220) 10.11.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan Buyukdeniz Cad., 

No:14, Umraniye , 34768, Istanbul, TR 

(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12,  

11000, Београд 

(540) 

Azax 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  

(210) Ж- 2022-2045 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.18; 

26.04.24; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, зелена, бела  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива 

за земљу и супстрате; ђубрива за употребу у 

пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-2046 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.11.2022. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.18; 

26.11.03; 26.11.08; 26.11.21; 27.03.11; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, зелена, бела  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива 

за земљу и супстрате; ђубрива за употребу у 

пољопривреди.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 
16.10.2022. - 15.11.2022. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1772 промењена је у BRAND ACADEMY 

DOO PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS; 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/834 извршен је 

пренос на Дестилерија Салаш Наш доо, Фодорова 

дуж бр.15а, Кањижа, Хоргош, RS; 

 

Упис лиценце 

 

За пријаву жига бр. Ж- 2022/1277  уписана је 

лиценца на GOLDAIR HANDLING SRB d.o.o., 

Теодора Драјзера 34, 11000 Београд, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 83393 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-935 (220) 27.05.2022. 

 (151) 17.10.2022. 

(732) STR MALI TRG TRAILOVIĆ MIRJANA PR 

KOBILJE, Кобиље б.б., 12313 , Божевац, RS 

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

(540) 

TRAIKO 

(511) Кл. 1:  течна ђубрива.  
 

(111) 83394 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-816 (220) 21.04.2022. 

 (151) 18.10.2022. 

(732) NINAMEDIA KLIPING DOO NOVI SAD, 

Футошка бр. 71, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Ненад Зечевић, адвокат, Петра Драпшина 10, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 20.05.07; 26.04.02; 26.04.09; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, зелена, црвена и сива.  

(511) Кл. 35:  економске прогнозе; анализе трошкова 

и цене коштања; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; испитивање 

јавног мњења; истраживање тржишта; консултације 

о стратегији комуникације у односима са јавношћу; 

компјутерско управљање подацима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у пословном управљању; маркетинг; 

обавештења о пословима; маркетиншка 

истраживања; пословна истраживања; помоћ у 

пословном управљању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; пословне процене; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање пословних информација; ревизија 

пословања; саветодавне услуге у пословном 

управљању; системација информација у 

компјутерским базама података; стручне услуге о 

пословној ефикасности; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге 

поређења цена; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

рекламних агенција.   

Кл. 36:  услуге финансирања; финансијска 

истраживања; финансијска процена интелектуалне 

својине; финансијске анализе; финансијске 

консултације; финансијске процене одговора на 

позиве за подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијско 

управљање.   

Кл. 42:  електронско похрањивање података; 

изнајмљивање објеката за дата центре [центре 

података]; научна истраживања; саветовање у вези 

информационих технологија.   
 

(111) 83395 (181) 05.05.2032. 

(210) Ж- 2022-857 (220) 05.05.2022. 

 (151) 18.10.2022. 

(732) Катарина Стојева, Виктора Новака 8/7,  

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 29.01.02; 

29.01.03  

(591) светло зелена, тамно зелена, жута  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика; креме, гелови.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински препарати; креме, 

гелови, масти.  
 

(111) 83396 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-939 (220) 27.05.2022. 

 (151) 18.10.2022. 
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(732) BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street,  

New York, NY 10022, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

BLACKROCK 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер и мобилне апликације 

за употребу од стране других у пружању финансијских 

услуга, односно софтвер који се може преузети или 

снимати за прикупљање, анализу, организовање, 

складиштење и пренос података и информација у 

области управљања финансијским ризиком, у области 

финансијског управљања и управљања инвестицијама; 

рачунарски софтвер који се може преузети или снимати 

и мобилне апликације који се користе у вези са 

финансијским услугама, односно софтвер за 

прикупљање, анализу, организовање, складиштење и 

пренос података и информација у областима личног 

финансијског планирања, личног управљања 

финансијама, управљања личним инвестицијама и 

планирања пензионисања.  

Кл. 35:  пружање информација и анализа које се 

односе на податке о економском тржишту; 

обезбеђивање и ажурирање финансијског индекса; 

обезбеђивање финансијских индекса на основу 

одабраних група хартија од вредности; обезбеђивање 

и ажурирање финансијског индекса хартија од 

вредности и њихова класификација, анализа и 

извештавање; пружање информација о пословном 

развоју и пружање савета финансијским 

стручњацима; пословни савети и информације; 

анализа тржишта; прикупљање финансијских 

информација, информација о хартијама од 

вредности, берзи, трговању и котацијама, 

вредносних индекса и других информација везаних 

за тржиште финансија у пословне сврхе; 

анализирање и прикупљање података за мерење 

перформанси финансијских тржишта.  

Кл. 36:  управљање инвестицијама; савети у вези са 

инвестицијама; управљање финансијским ризиком; 

услуге посредовања у вези са финансијским 

инвестирањем; услуге финансијског планирања и 

саветовања у вези инвестирања; финансијске и 

инвестиционе услуге, односно, управљање и 

посредовање у области акција, обвезница, опција, 

роба, фјучерса и других хартија од вредности, и 

инвестирање фондова за друге; финансијске услуге, 

наиме, оперативни рад и управљање хедж 

фондовима, робним фондовима и другим  

колективним инвестиционим средствима, и трговање 

хартијама од вредности, опцијама, фјучерсима, 

дериватима, дужничким инструментима и робом за 

друге; финансијско управљање трговином акцијама 

на берзи и другим финансијским хартијама од 

вредности на финансијским тржиштима; праћење 

финансијских тржишта у сврхе улагања; анализе 

финансијског инвестирања и истраживање берзе; 

пружање информација и савета у области финансија, 

финансијских улагања, финансијских процена и 

финансијских аспеката пензионисања; пружање 

информација и истраживања у области финансија и 

финансијског инвестирања.  

Кл. 42:  пружање привременог коришћења онлајн 

рачунарског софтвера који се не може преузети, wеб 

апликација и онлајн рачунарских софтверских 

платформи које се не могу преузети за употребу у 

области финансијских услуга, односно за управљање 

ризиком, пружање финансијских информација, 

финансијско управљање, трговање хартијама од 

вредности, услуге управљања инвестицијама и 

планирање пензионисања.  
 

(111) 83397 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-936 (220) 27.05.2022. 

 (151) 18.10.2022. 

(732) BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street,  

New York, NY 10022, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер и мобилне 

апликације за употребу од стране других у пружању 

финансијских услуга, односно софтвер који се може 

преузети или снимати за прикупљање, анализу, 

организовање, складиштење и пренос података и 

информација у области управљања финансијским 

ризиком, у области финансијског управљања и 

управљања инвестицијама; рачунарски софтвер који 

се може преузети или снимати и мобилне апликације 

који се користе у вези са финансијским услугама, 

односно софтвер за прикупљање, анализу, 

организовање, складиштење и пренос података и 

информација у областима личног финансијског 

планирања, личног управљања финансијама, 

управљања личним инвестицијама и планирања 

пензионисања.  

Кл. 35:  пружање информација и анализа које се 

односе на податке о економском тржишту; 

обезбеђивање и ажурирање финансијског индекса; 

обезбеђивање финансијских индекса на основу 

одабраних група хартија од вредности; обезбеђивање 
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и ажурирање финансијског индекса хартија од 

вредности и њихова класификација, анализа и 

извештавање; пружање информација о пословном 

развоју и пружање савета финансијским 

стручњацима; пословни савети и информације; 

анализа тржишта; прикупљање финансијских 

информација, информација о хартијама од 

вредности, берзи, трговању и котацијама, 

вредносних индекса и других информација везаних 

за тржиште финансија у пословне сврхе; 

анализирање и прикупљање података за мерење 

перформанси финансијских тржишта. Кл. 36:  

управљање инвестицијама; савети у вези са 

инвестицијама; управљање финансијским ризиком; 

услуге посредовања у вези са финансијским 

инвестирањем; услуге финансијског планирања и 

саветовања у вези инвестирања; финансијске и 

инвестиционе услуге, односно, управљање и 

посредовање у области акција, обвезница, опција, 

роба, фјучерса и других хартија од вредности, и 

инвестирање фондова за друге; финансијске услуге, 

наиме, оперативни рад и управљање хедж 

фондовима, робним фондовима и другим 

колективним инвестиционим средствима, и трговање 

хартијама од вредности, опцијама, фјучерсима, 

дериватима, дужничким инструментима и робом за 

друге; финансијско управљање трговином акцијама 

на берзи и другим финансијским хартијама од 

вредности на финансијским тржиштима; праћење 

финансијских тржишта у сврхе улагања; анализе 

финансијског инвестирања и истраживање берзе; 

пружање информација и савета у области финансија, 

финансијских улагања, финансијских процена и 

финансијских аспеката пензионисања; пружање 

информација и истраживања у области финансија и 

финансијског инвестирања.  

Кл. 42:  пружање привременог коришћења онлајн 

рачунарског софтвера који се не може преузети, wеб 

апликација и онлајн рачунарских софтверских 

платформи које се не могу преузети за употребу у 

области финансијских услуга, односно за управљање 

ризиком, пружање финансијских информација, 

финансијско управљање, трговање хартијама од 

вредности, услуге управљања инвестицијама и 

планирање пензионисања.  
 

(111) 83398 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-896 (220) 19.05.2022. 

 (151) 18.10.2022. 

(732) Syncit Group d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 115б, спрат VII, 11070, 

Београд, RS 

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

11040, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 24.15.02; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава, бела  

(511) Кл. 9:  рачунари; ноутбук рачунари; лаптоп 

рачунари; таблет рачунари; носиви рачунари; 

рачунарски програми, снимљени и који се могу 

преузимати са интернета; диск драјвери за рачунаре; 

рачунарски софтвер, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

које се могу преузети (тзв. "доwнлоадабле").  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; анализе цена 

и трошкова; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у пословном управљању; 

истраживање тржишта; оглашавање; рекламирање; 

пословна истраживања; саветодавне услуге у 

пословном управљању; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

пружање пословних информација; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

систематизација информација у компјутерским 

базама података; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; рекламирање у средствима комуникације; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; прикупљање статистичких података; 

пословно управљање; маркетинг; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем интернет странице; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга; услуге праћења 

тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера.  

Кл. 42:  компјутерско програмирање; услуге 

консултација у вези са рачунарским програмима; 

дизајнирање програма, инсталација, одржавање, 

изнајмљивање, тзв. ”софтwаре” инжењеринг; развој 

софтвера у области објаве софтвера; услуге 

аутентификације корисника користећи технологију 

јединственог пријављивања за софтверске 

апликације на мрежи; услуге аутентификације 

корисника помоћу тзв. ”блоцкцхаин” технологије.  
 

(111) 83399 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-769 (220) 26.04.2022. 

 (151) 19.10.2022. 
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(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки пут 26, 

34300 Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.08; 05.07.09; 19.07.01; 19.07.23; 

25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, зелена, љубичаста, плава, тамно плава, бела.  

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

Кл. 32:  освежавајућа безалкохолна пића са укусом 

шумског воћа; ароматизована вода са укусом 

шумског воћа; ароматизована минерална вода са 

укусом шумског воћа; безалкохолна пића са укусом 

шумског воћа; газирана безалкохолна пића са укусом 

шумског воћа; газирана вода са укусом шумског 

воћа; газирана минерална вода са укусом шумског 

воћа; енергетска пића са укусом шумског воћа.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83400 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-771 (220) 26.04.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки пут 26, 

34300 Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.11; 05.07.22; 19.07.01; 19.07.23; 

25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) зелена, црвена, наранџаста, окер, бела.  

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

Кл. 32:  освежавајућа безалкохолна пића са укусом 

наранџе; ароматизована вода са укусом наранџе; 

ароматизована минерална вода са укусом наранџе; 

безалкохолна пића са укусом наранџе; газирана 

безалкохолна пића са укусом наранџе; газирана вода 

са укусом наранџе; газирана минерална вода са 

укусом наранџе; енергетска пића са укусом наранџе.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83401 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-772 (220) 26.04.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки пут 26, 

34300 Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.08; 19.07.01; 19.07.23; 25.01.06; 

27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.14  

(591) црвена, зелена, боја малине, бела.  

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

Кл. 32:  освежавајућа безалкохолна пића са укусом 

малине; ароматизована вода са укусом малине; 

ароматизована минерална вода са укусом малине; 

безалкохолна пића са укусом малине; газирана 

безалкохолна пића са укусом малине; газирана вода 

са укусом малине; газирана минерална вода са 

укусом малине; енергетска пића са укусом малине.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83402 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-773 (220) 26.04.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки пут 26, 

34300 Аранђеловац, RS 
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(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.12; 05.07.22; 19.07.01; 19.07.23; 

25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, зелена, жута, светло окер, бела.  

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

Кл. 32:  освежавајућа безалкохолна пића са укусом 

лимуна; ароматизована вода са укусом лимуна; 

ароматизована минерална вода са укусом лимуна; 

безалкохолна пића са укусом лимуна; газирана 

безалкохолна пића са укусом лимуна; газирана вода 

са укусом лимуна; газирана минерална вода са 

укусом лимуна; енергетска пића са укусом лимуна.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83403 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-770 (220) 26.04.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки пут 26, 

34300 Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 19.07.01; 19.07.23; 25.05.03; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црна, бела, светло плава, тиркизна.  

(511) Кл. 5:  витамински препарати; пића као додаци 

исхрани.  

Кл. 32:  негазирана безалкохолна пића; освежавајућа 

безалкохолна пића; безалкохолни напици обогаћени 

витаминима; безалкохолна ароматизована пића; 

безалкохолна пића са укусом воћа; ароматизована 

вода; енергетска пића.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83404 (181) 07.04.2032. 

(210) Ж- 2022-668 (220) 07.04.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Лазар Вучић, Обреновићева 2/32, 18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

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

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; академије 

(образовне); настава, обука; продукција представа; 

пружање услуга из области образовања; испити из 

области образовања; организовање и вођење 

радионица (обука).  
 

(111) 83405 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-368 (220) 03.03.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) TERAZIJE SEVOJNO DOO, Првомајска б.б., 

31205, Севојно, RS 

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

(540) 
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(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.13.17; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) Кл. 3:  козметички препарати.  

Кл. 5:  фармацеутски производи; антисептички 

препарати; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци исхрани; 

додаци исхрани са козметичким дејством.  
 

(111) 83406 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-506 (220) 21.03.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road, Economic 

& Technological Development Zone,, Chongqing, CN 

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

(540) 

X Slide 

(511) Кл. 9:  мобилни телефони; паметни телефони.  
 

(111) 83407 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2123 (220) 07.12.2021. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) SILBO LOGISTICS d.o.o. Beograd, Мајора 

Зорана Радосављевића 319м, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Маја М. Думановић, Каплара 

Момчила Гаврића 1/23, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.01.19; 26.01.20; 26.11.02; 26.11.08; 

26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) тамно плава- C100% M80% Y0% K60%, светло 

плава C100%, сива K30%  

(511) Кл. 35:  оrлашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 39:  услуrе транспорта робе било којим 

превозним средством; испорука робе; паковање робе; 

складиштење робе; изнајмљивање складишта; 

умотавање, амбалажирање робе; лоrистичке услуrе у 

вези превоза [транспортна лоrистика]; шпедитерске 

услуrе и услуrе складиштења у циљу чувања или 

обезбеђења робе.   

(111) 83408 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-909 (220) 24.05.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.07.07; 02.05.06; 02.09.01; 03.07.19; 

09.03.14; 25.01.18; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24  

(511) Кл. 5:  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(111) 83409 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-908 (220) 24.05.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.07.07; 02.05.06; 02.09.01; 03.07.19; 

09.03.14; 25.01.18; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24  

(511) Кл. 5:  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
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(111) 83410 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-797 (220) 04.05.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Јована Алексијевић, Кнеза Данила бр.27, 

34000, Крагујевац, RS 

(740) Јована Пантелић, адвокат, Булевар Краља 

Петра I 53/11, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.07.05; 03.07.16; 03.07.24; 16.03.13; 

20.07.01; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.05  

(591) розе, љубичаста, жута, црна, бела.   

(511) Кл. 16:  књиге; књиге активности; књиге 

активности са налепницама; књиге за бојење; књиге 

за децу;дечије радне свеске; дечије сликовнице; 

дечији комплет папира за ликовно; дидактичке 

картице [наставни материјали]; дијаграми; заштитне 

корице за књиге; изложбене кутије од папира; 

изложбене кутије од папира или картона; 

илустрације; илустроване зидне мапе за образовне 

потребе; илустровани нотеси; карте; књиге; књиге 

активности; књиге активности са налепницама; 

књиге за бојење; књиге за децу; књиге за купање; 

књиге за поклон; књиге на преклоп са 

тродимензионалним сликама; књиге са аутограмима; 

књиге са песмама или нотама; књиге са подацима; 

књиге са причама; књижице; коверте; папир за 

оригими; папир за паковање; албуми; албуми за 

аутограме; албуми за бебе; албуми за посебне 

прилике; албуми за самолепљиве сличице; 

бележнице; бележнице за диктирање; бележнице за 

писање; бележнице за скицирање; бележнице, 

нотеси; белетристичке књиге; беле школске табле; 

бели картон; беџеви од папира; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]; беџеви с именом од папира; 

билтени; билтени са вестима [штампани материјал]; 

билтени [штампани материјал]; блокови за белешке; 

блокови за записивање; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; блокови са неувезаним 

листовима папира; блокови са папиром за писање; 

божићне честитке; бојице; бристол папир; бројеви 

[штампарски]; визит карте; визит картице; винилне 

књиге за купање; вискозни папир за умотавање, 

украсни папир; вишенаменске пластичне кесе; 

влакнасти папир; водене боје [сликарске]; водене 

боје, сликарске; водичи за телевизијске програме; 

водоотпорни папир; врећице [коверте, кесице] од 

папира за паковање; врећице [коверте, кесице] од 

пластике за паковање; врећице од папира за 

паковање; глобуси; гравуре; дебели папир за цртање; 

декоративне књиге за клуб-столове; папир за писање; 

папир за увијање; папир за умотавање и паковање; 

папир за умотавање поклона; папирне етикете за 

поклоне; папирне копче; папирне крпе за прање; 

папирне кутије за паковање; папирне кутије за 

чување честитки; периодичне публикације; плакати 

од папира.  

Кл. 35:  дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; дистрибуција проспеката 

директно или путем поште; дистрибуција проспеката 

и узорака; маркетинг; обрада електронских 

поруџбина; обрада текста; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; онлајн расподела 

маркетиншког материјала; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; организовање и вођење 

пословних изложби и сајмова; организовање и 

вођење презентације производа; организовање и 

вођење промотивних и маркетиншких догађаја; 

организовање претплате на књиге за друге; 

приказивање производа јавности; производња 

рекламног материјала; промовисање, рекламирање и 

маркетинг интеренет страница; промотивне и 

рекламне услуге; промотивно рекламне услуге; 

услуге малопродаје које пружају књижаре; услуге 

онлајн малопродаје играчака.  

Кл. 41:  академије [образовне]; академско менторство 

деце школског узраста; анализирање резултата 

образовних тестова и података за друге; 

библиотекарске услуге; вођење забавних активности; 

вођење забавних догађаја; вођење забавних догађаја, 

културних догађаја, спортских догађаја уживо, 

образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење забавних догађаја уживо; вођење 

конференција; вођење културних активности; вођење 

курсева учења на даљину; вођење образовних 

догађаја; вођење образовних конференција; вођење 

образовних курсева; вођење образовних форума 

уживо; вођење обука; вођење обуке у склопу кампа 

за обуке; вођење радионица за обуку; вођење 

радионица и семинара; вођење радионица и семинара 

за уметничко процењивање; вођење семинара; 

електронске публикације са информацијама о 

широком распону тема на мрежи; електронске 

публикације текстова и штампаног материјала, осим 

рекламних текстова, на интернету; електронско 

издаваштво; забава у виду редовних телевизијских 

програма у области забаве за децу; издавање аудио 
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књига; издавање билтена; издавање брошура; 

издавање докумената у области образовања, науке, 

јавног права и друштвених питања; издавање 

електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање електронских књига и он-лајн 

часописа; издавање електронских новина којима је 

могуће приступити путем глобалне рачунарске 

мреже; издавање електронских онлајн периодичних 

издања; издавање електронских публикација; 

издавање електронских часописа; издавање журнала; 

издавање интернет часописа; издавање 

информативних листова; издавање и уређивање 

књига; издавање и уређивање књига, новина и 

периодичних часописа; издавање и уређивање књига, 

новина и часописа; издавање и уређивање магазина; 

издавање и уређивање периодичних издања; 

издавање и уређивање штампаног материјала; 

издавање и уређивање штампаног материјала и 

текстова, осим рекламних текстова; издавање и 

уређивање штампаног материјала, књига, новина и 

периодичних часописа, осим за рекламне потребе; 

издавање календара; издавање каталога; издавање 

књига; издавање књига и магазина; издавање књига и 

часописа; издавање књига, магазина, годишњака и 

журнала; издавање књига, периодичних издања, 

часописа, новина и билтена; издавање књига, 

часописа и других текстова, осим рекламних 

текстова; издавање књига, часописа и новина на 

интернету; издавање мултимедијалног материјала 

он-лајн; издавање научно-информативних часописа; 

издавање новина; издавање образовних материјала; 

издавање опреме за стадионе; издавање периодичних 

часописа и књига у електронском формату; издавање 

периодичних часописа, каталога и проспеката; 

издавање приручника; издавање приручника за 

образовање и оспособљавање; издавање приручника 

за обуку; издавање проспеката; издавање рекламног 

материјала за потребе забаве и подучавања; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текста 

песама у облику књиге; издавање текста песама у 

форми партитуре; издавање текстова и слика, и у 

електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање уџбеника; издавање часописа; издавање 

часописа за потрошаче; издавање часописа и књига у 

електронском формату; издавање часописа у 

електронском формату; издавање часописа у 

електронском формату на интернету; издавање 

штампаног материјала и текстова, осим рекламних 

текстова; издавање штампаног материјала, и у 

електронском формату, осим у рекламне сврхе; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова; издавање штампаног материјала, осим 

рекламних текстова, у електронском формату; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату; издавање штампаног материјала у 

електронском формату на интернету; издавачке 

услуге; изнајмљивање књига; мултимедијално 

издавање књига; мултимедијално издавање књига, 

магазина, дневника и електронских издања; 

омогућавање приступа онлајн издањима у облику 

новинских чланова за децу, која се не могу преузети; 

онлајн електронско издавање књига и периодичне 

штампе; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; он-лајн публикације електронских књига; 

пружање услуга едукативне забаве за децу у 

центрима за ваншколске активности; уређивање 

електронских књига; уређивање књига; услуге 

измајмљивања књига; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама.  
 

(111) 83411 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-924 (220) 24.05.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) ELBET d.o.o., Војводе Степе 301,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 21.01.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, зелена, бела, црна  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер.  

Кл. 28:  апарати за забаву и игру коју користе 

спољни екран и монитор.  

Кл. 37:  услуге постављања и поправке рачунара.  
 

(111) 83412 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-921 (220) 25.05.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Zhenshi Information Technology (Shanghai) 

Company Limited, Room 4015, Building 2, No.588 

Zixing Road, , Minhang District, Shanghai City, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  слушалице; таблет рачунари; мобилни 

телефони; рачунари; фотокопир апарати 

[фотографски, електростатички, термички]; паметни 
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сат [обрада података]; џепни електронски 

преводиоци; мрежна комуникациона опрема; роботи 

за наставу; мобилне апликације за преузимање; 

скејтборд кациге; спортске наочаре; читачи 

електронских књига; ручни скенери; рачунарски 

програми, који се могу преузимати. 

Кл. 14:  племенити метали, непрерађени или 

полуобрађени; привесци [накит]; накит; часовници; 

ручни часовници; сатови; спортски ручни сатови; 

каишеви за сатове; сатови и часовници, електрични; 

кутије за накит.  

Кл. 28:  играчке камере; преносиве видео игре са 

дисплејем од течних кристала; играчке; машине за 

физичке вежбе; игре; шах; скутери [играчке]; ролери; 

справе за физичко вежбање; справе за вежбање руку.  
 

(111) 83413 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-922 (220) 25.05.2022. 

 (151) 19.10.2022. 

(732) Zhenshi Information Technology (Shanghai) 

Company Limited, Room 4015, Building 2, No.588 

Zixing Road, , Minhang District, Shanghai City, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  слушалице; таблет рачунари; мобилни 

телефони; рачунари; фотокопир апарати 

[фотографски, електростатички, термички]; паметни 

сат [обрада података]; џепни електронски 

преводиоци; мрежна комуникациона опрема; роботи 

за наставу; мобилне апликације за преузимање; 

скејтборд кациге; спортске наочаре; читачи 

електронских књига; ручни скенери; рачунарски 

програми, који се могу преузимати.  

Кл. 14:  племенити метали, непрерађени или 

полуобрађени; привесци [накит]; накит; часовници; 

ручни часовници; сатови; спортски ручни сатови; 

каишеви за сатове; сатови и часовници, електрични; 

кутије за накит.  

Кл. 28:  играчке камере; преносиве видео игре са 

дисплејем од течних кристала; играчке; машине за 

физичке вежбе; игре; шах; скутери [играчке]; ролери; 

справе за физичко вежбање; справе за вежбање руку.  
 

(111) 83414 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-185 (220) 04.02.2022. 

 (151) 20.10.2022. 

(732) Саша Марчета, Генерала Михаила 

Недељковића 065/2, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Богдан Миленковић, Краљице 

Наталије 23а/IV, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, сива.  

(511) Кл. 42:  Развој рачунарског хардвера и 

софтвера, програмирање софтвера из области 

коцкања и клађења, развој CRM, развој Loylty 

програма, развој софтвера који су везани за коцкање 

и клађење, развој апликација које се односе на 

клађење и коцкање, развој друштвене мреже за 

клађење и коцкање, развој payment апликацијa 

везаних за клађење и коцкање.  
 

(111) 83415 (181) 31.03.2032. 

(210) Ж- 2022-602 (220) 31.03.2022. 

 (151) 20.10.2022. 

(732) Радован Литричин, Раде Будурина 2,  

23316, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.09.18; 17.02.05; 17.02.06; 27.05.01; 29.01.02  

(591) златна  

(511) Кл. 29:  поврће, прерађено; конзервисан бели лук.  
 

(111) 83416 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-948 (220) 27.05.2022. 

 (151) 20.10.2022. 

(732) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

BALANCED BLUE 

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или непрерађен; 

цигарете; цигаре; дувански производи; замене за 

дуван, које нису за медицинске или лековите сврхе; 

шибице и артикли за пушаче; електричне и/или 

електронске цигарете; течности за електричне и/или 

електронске цигарете; пушачки артикли за 

електричне и/или електронске цигарете; футроле за 

ношење електричних и/или електронских цигарета; 
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муштикле за електричне и/или електронске цигарете; 

уређаји за вапоризацију дувана, дуванских производа 

и замена за дуван; цигарете које садрже замене за 

дуван; електрични и електронски уређаји за 

загревање дуванских патрона, дуванских производа и 

замена за дуван; дуванске патроне, производи од 

дувана и замене за дуван за загревање; делови и 

опрема за наведену робу.  
 

(111) 83417 (181) 24.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2236 (220) 24.12.2021. 

 (151) 20.10.2022. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметика; 

производи и препарати за негу лепоте; шминка; трајна 

шминка и козметика; 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; козметика за наношење и одржавање 

индивидуалних продужетака обрва; лепак за 

причвршћивање индивидуалних продужетака обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички препарати за употребу на обрвама; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; обрве (лажне); 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; одстрањивачи 

обрва (креме); одстрањивачи обрва (гелови); 

декоративне налепнице за козметичке сврхе; препарати 

за уклањање боја; пудер за шминкање; производи за 

шминкање; козметичке оловке; оловке за обрве; 

ајлајнери; ајлајнери за обрве; талк пудер; козметичке 

маске; маске за обрве; уља за обрве; пудери и пилинг за 

обрве; немедицински неутрализујући серум за обрве; 

немедицински гелови за масажу; силиконски штитници 

за очи за козметичке сврхе; марамице натопљене са 

козметичким лосионом; марамице натопљене са 

препаратима за уклањање шминке; памучна вуна за 

козметичке сврхе; козметичке траке; немедицински анти 

бактеријски козметички јастучићи; немедицинске креме 

за кожу, за употребу са тетоважама; немедицинске креме 

за кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; препарати за негу коже пре и 

после пигментације; есенцијална уља; лосиони за косу; 

парфимерија; козметички препарати за брушење; 

козметички препарати за оштрење.  

Кл. 8:  ручни апарати и инструменти, њихове 

компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за игле 

и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и инструменти, 

њихове компоненте и опрема, за тетовирање; апарати за 

убризгавање супстанци у кожу и испод коже, за 

козметичке сврхе; апарати и инструменти за 

стимулацију људске коже за козметичке сврхе, 

компоненте и додаци за њих; апарати и инструменти, 

њихови делови, додаци и опрема, за мицронеедлинг и 

мицробладинг третмане; игле за тетовирање; игле за 

трајну шминку; игле за трајну шминку; једнократни 

кетриџи за игле; једнократне игле за трајну шминку; 

мицронеедлинг игле; сечива (ручни алат); пиштољи за 

трајну шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну 

шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови за 

апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме 

кетриџи са иглама за једнократну употребу, једнократне 

тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи; опрема за 

тетоважу обрва, наиме мешачи мастила, бочице за 

мастила и поклопци за боје; ручни алати и инструменти, 

нарочито, маказе, пинцете, сечива за ручне алате, шила, 

ручни алати за обележавање центара, игле за пробијање, 

клешта хватаљке, појасеви за држање алата, дршке за 

ручне алате који се покрећу ручно, дршке сечива, 

турпије; ручне бушилице које се ручно покрећу, бријаћи, 

не-електричне ручне справе које се користе у 

третманима за обрве; ручни алати за одређивање облика 

обрва; инструменти за наношење индивидуалних 

продужетака обрва; не-електричне ручне справе за негу 

обрва; ручне справе за употребу у козметици; ручне 

справе за наношење и одржавање индивидуалних 

продужетака обрва.  

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума за 

културне и едукативне сврхе, наиме у области здравља, 

начина живота, козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; услуге обуке у вештинама примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица (обука) за примену 
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козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи (обука путем демонстрације) за 

примену козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге едукације које се односе на негу лепоте; услуге 

едукације које се односе на козметичке третмане; 

услуге курсева за инструкције у области дизајнирања, 

стилизовања и технике обликовања обрва; едукација и 

тренинзи за третмане трајне шминке; едукација и 

тренинзи за мезотерапију; едукација и тренинзи за 

микронидлинг; едукација и тренинзи за микробладинг; 

публикација књига и текстова, осим рекламних 

текстова; публикација едукативног материјала за обуку 

у области примене козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација у области примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

пружање едукативних услуга у области примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи (обука путем демонстрације) у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, микронидлинг и микробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине видео материјала који садржи 

информације у области примене козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; организовање и вођење он-

лине едукативних форума; пружање услуга 

едукативних он-лине видео снимака, који се не могу 

преузимати; пружање услуга електронских публикација 

снимака, који се не могу преузимати.  

Кл. 44:  услуге лепоте, медицинске и козметичке 

услуге; наношење трајне шминке (козметичке 

услуге); тетовирање (козметичке услуге); 

микробладинг (козметичке услуге); микронидлинг 

(козметичке услуге); салони лепоте; салони за обрве; 

скраћивање обрва; обликовање обрва концем; услуге 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге 

неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге, 

терапије и третмани, у области трајне шминке и 

пигментације људске коже; медицинске услуге, 

наиме у области козметичке медицине; услуге 

медицинских и козметичких терапија и третмана; 

медицинске услуге, медицинске терапије и 

медицински третмани, наиме у области естетске 

медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области микронидлинг медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и 

третмани у области микронидлинга; услуге које се 

односе на наношење трајне шминке и тетоважа; 

саветовање у вези са продужецима обрва; 

информисање у вези са негом лепоте; информисање 

у вези са козметиком; консултације и саветовање у 

вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге 

боди арта; консултације, информисање и саветовање 

које се односе на све горе наведене услуге.  
 

(111) 83418 (181) 11.02.2032. 

(210) Ж- 2022-249 (220) 11.02.2022. 

 (151) 20.10.2022. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd, Bulevar Peka 

Dapčevića 29, 11 000, Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.01; 08.07.08; 19.03.05; 25.05.02; 

26.11.13; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.15 

(591) црвена, окер, жута, браон, црна, бела..  

(511) Кл. 30:  флипс.  
 

(111) 83419 (181) 11.02.2032. 

(210) Ж- 2022-248 (220) 11.02.2022. 

 (151) 20.10.2022. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd, Bulevar Peka 

Dapčevića 29, 11 000, Beograd, RS 

(540) 
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(531) 01.15.09; 02.09.01; 08.07.08; 19.03.05; 25.05.02; 

26.11.13; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.15 

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

(511) Кл. 30:  флипс.  
 

(111) 83420 (181) 10.02.2032. 

(210) Ж- 2022-237 (220) 10.02.2022. 

 (151) 20.10.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.14  

(591) бела, црна, црвена, жута.  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; 

чоколада.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 83421 (181) 07.03.2032. 

(210) Ж- 2022-407 (220) 07.03.2022. 

 (151) 21.10.2022. 

(732) BeeBoo DOO Beograd, Рузвелтова 34,  

11000, Београд, RS 

(740) Драган Милић, адвокат, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.03; 02.05.23; 27.03.02; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, бела, црна, жута, розе  

 

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција 

рекламног материјала; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; презентација робе; непосредно 

оглашавање путем поште; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; ажурирање огласних 

материјала; дистрибуција узорака; стручне услуге о 

пословној ефикасности; услуге продаје путем 

лицитације; истраживање тржишта; пословне 

процене; пословна испитивања; изнајмљивање 

огласних материјала; консултације у вези са 

пословним организовањем; објављивање рекламних 

текстова; рекламирање; оглашавање; рекламирање на 

радију; пословна истраживања; услуге односа са 

јавношћу; рекламирање преко телевизије; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање 

пословних информација; испитивање јавног мњења; 

припрема платних листи; проналажење особља; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; секретарске услуге; обрада текста; услуге 

претплате на новине за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа 

лица[куповина производа и услуга за друге пословне   

субјекте]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; фактурисање; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; тражење спонзорства; организовање модних 

ревија у промотивне сврхе; производња рекламних 

филмова; маркетинг; услуге телемаркетинга; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 
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хигијенских препарата и медицинског материјала; 

изнајмљивање продајних штандова; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк 

оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем веб страница; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

развој концепта оглашавања; ангажовање спољних 

фирми за административно управљање компанијама; 

пословно управљање програмима рефундирања за 

друге; пословно управљање програмима за 

надокнаду за друге; изнајмљивање билборда [паноа 

за рекламирање]; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

продукција програма телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

пописивања поклона; циљни маркетинг; оглашавање 

на отвореном; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; услуге односа са медијима; услуге 

корпоративне комуникације; услуге комерцијалног 

лобирања; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; услуге телефонских централа; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; административне услуге у вези 

са упућивањем на лечење; услуге пословног 

саветовања за дигиталну трансформацију; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

различитих стручњака са клијентима; припрема 

студија о профитабилности пословања; пружање 

података из телефонског именика; вођење пословних 

догађаја; услуге обраде података [канцеларијски 

послови]; услуге придобијања потенцијалних 

клијената; рачунарско вођење медицинске 

документације и датотека; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  

Кл. 42:  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; дизајн ентеријера [уређење унутрашњег 

простора]; услуге индустријског дизајна; услуге 

дизајнирања паковања; рачунарско програмирање; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање одеће; графички 

дизајн; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

стилизација [индустријски дизајн]; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

рачунарског софтвера; умножавање рачунарских 

програма; саветовање у области рачунарског 

софтвера; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; саветовање о изради 

веб страница; софтвер у виду сервиса [саас]; 

саветовање у вези информационих технологија; 

електронско похрањивање података; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; писање текстова о 

техници; унутрашњи дизајн; 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 раунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; електронско надгледање коришћења 

кредитних картица ради откривања интернет 

преваре; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга [паас]; развој 

рачунарских платформи; медицинска истраживања; 

графички дизајн промотивног материјала; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; дизајн пропотипа.  

Кл. 44:  услуге медицинских клиника; услуге центара 

за рехабилитацију; болничке услуге; здравствена 

нега; масажа; медицинска помоћ; физикална 

терапија; физиотерапија; услуге кућне неге; услуге 

банке крви; услуге бабица; услуге психолога; услуге 

вештачке оплодње; услуге оплодње ин витро; услуге 

ин витро оплодње; бањске услуге; услуге 

улепшавања; терапеутске услуге; услуге 

здравствених центара; услуге саветовања о здрављу; 

услуге банке људског ткива; услуге медицинских 

анализа за потребе дијагностике и лечења које 

пружају медицинске лабораторије; медицински 
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скрининг; услуге здравствене неге у кући; дијететски 

и нутриционистички савети; услуге постпорођајне 

неге; услуге регенеративне медицине; услуге 

процене здравља; медицинско лечење употребом 

култивисаних ћелија; услуге банака култивисаних 

ћелија за медицинску трансплантацију.  
 

(111) 83422 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-804 (220) 04.05.2022. 

 (151) 21.10.2022. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 83423 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-806 (220) 04.05.2022. 

 (151) 21.10.2022. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 83424 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-805 (220) 04.05.2022. 

 (151) 21.10.2022. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 83425 (181) 01.03.2032. 

(210) Ж- 2022-354 (220) 01.03.2022. 

 (151) 21.10.2022. 

(732) Motonari d.o.o., Бачванска-пословни центар 21/10, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 

27.07.01; 29.01.12  

(591) C0, M20, Y60, K20  

(511) Кл. 32:  минерална вода (пиће); воде (пића); 

негазирана вода.  
 

(111) 83426 (181) 26.05.2032. 

(210) Ж- 2022-931 (220) 26.05.2022. 

 (151) 21.10.2022. 

(732) Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар 

Михајла Пупина 2, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.09; 26.11.12; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена-PANTONE 485C, плава-PANTONE 

Violet C, сива-PANTONE cool gray 10C, црна-

PANTONE Hexachrome Black C  

(511) Кл. 35:  оглашавање и вођење комерцијалних 

послова; пословно управљање и канцеларијски 

послови.  

Кл. 41:  образовне услуге и припремање обука.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге у области 

саобраћаја; истраживање и пројектовање у вези 

наведених услуга.  
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(111) 83427 (181) 26.05.2032. 

(210) Ж- 2022-929 (220) 26.05.2022. 

 (151) 21.10.2022. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд - Земун, RS 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

LAMBOFIT 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 83428 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-941 (220) 27.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд- 

Нови Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.07.01; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.04; 27.05.10; 

27.05.11; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна, бела  

(511) Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, 

изнајмљивање возила.  
 

(111) 83429 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-942 (220) 27.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд- 

Нови Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.07.01; 27.03.15; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна, бела  

(511) Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, 

изнајмљивање возила.  

(111) 83430 (181) 31.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2270 (220) 31.12.2021. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Дејан Спасојевић, Јужни Булевар 95,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.05.16; 25.01.09; 26.04.05; 26.04.22; 26.11.02; 

26.11.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 39:  транспортне услуге; организовање 

путовања; изнајмљивање транспортних возила, 

услуге шофера и пилота; пружање бродске вуче, 

истовара робе; изнајмљивање гаража; изнајмљивање 

контејнера за складиштење.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке, услуге 

спортског тренера, спортске и културне активности; 

издавање књига и текстова, осим рекламних 

текстова; фотографисање; услуге спортског и фитнес 

тренирања; услуге резервације карата за забаве, 

образовне и спортске догађаје.  

Кл. 43:  обезбеђење хране и пиће, изнајмљивање 

апарата за кување; привремени смештај, хотелске 

резервације; смештај за животиње; услуге домова за 

стара лица; услуге дечијих јаслица.  
 

(111) 83431 (181) 02.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1873 (220) 02.11.2021. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Mg Mivela doo Trstenik, Кнегиње Милице 81/1, 

37240, Трстеник, RS 

(740) Бранислав Митић, Заге Маливук 24,  

11130, Београд - Калуђерица 

(540) 
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(531) 24.17.05; 25.01.01; 25.03.15; 25.05.02; 25.07.25; 

26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) Црвена, бела.  

(511) Кл. 32:  вода за пиће.  
 

(111) 83432 (181) 02.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1875 (220) 02.11.2021. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Mg Mivela doo Trstenik, Кнегиње Милице 81/1, 

37240, Трстеник, RS 

(740) Бранислав Митић, Заге Маливук 24,  

11130, Београд - Калуђерица 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 25.01.01; 25.03.15; 25.05.02; 25.07.25; 

26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 32:  вода за пиће.  
 

(111) 83433 (181) 02.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1874 (220) 02.11.2021. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Mg Mivela doo Trstenik, Кнегиње Милице 81/1, 

37240, Трстеник, RS 

(740) Бранислав Митић, Заге Маливук 24,  

11130, Београд - Калуђерица 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 25.01.01; 25.03.15; 25.05.02; 25.07.25; 

26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) Кл. 32:  вода за пиће.  

(111) 83434 (181) 16.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2180 (220) 16.12.2021. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) ZLATIBORAC DOO BEOGRAD, Мојковачка 58, 

11136, Београд-Чукарица, RS 

(540) 

 

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

27.05.24; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(526) на реч "пршутерија"  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни 

производи; уља и масти за исхрану.  

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 (замрзнута вода).  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 83435 (181) 09.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1378 (220) 09.08.2021. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) STEFAN BULATOVIĆ PR UGOSTITELJSKA 

RADNJA INDEX PIZZA KRAGUJEVAC, Milovana 

Gušića BB, 34000, Kragujevac, RS 

(740) Advokat Vesna M. Gaković Anđelić, Dr. Agostina 

Neta 22, 11070, Beograd - Novi Beograd 

(540) 
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(531) 08.07.04; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.06  

(591) сива, тамно сива, веома тамно сива, наранџаста, 

бела.  

(511) Кл. 16:  папир за умотавање и паковање; торбе 

[омоти, врећице] од папира или пластике, за 

паковање робе; врећице [коверте, кесе] од папира 

или пластике, за паковање; кесе од папира или 

пластике за паковање оброка; картон за паковање; 

картонска амбалажа; папирне и картонске кутије за 

паковање; кутије за пице од картона; картонске 

носиљке за храну и пиће; кесе за сендвиче од папира 

или пластике; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; упијајуће фолије од папира 

или пластике за паковање хране; пластичне фолије за 

паковање хране; пластични материјали за паковање 

сендвича; папирни подметачи за коктеле; папирни 

сунцобрани за коктеле; папирне поклон кесице за 

вино; материјал за паковање направљен од скроба.  

Кл. 21:  кутије за храну; кутије за сендвиче; боце за 

пиће за спортове; пенасти држачи за пиће [навлаке]; 

пластични држачи картонских амбалажа за сокове; 

термоизоловане посуде за храну или пиће; топлотно 

изоловане посуде за пића; термоизоловане ручне 

торбе за храну или пиће; термоизолацијска амбалажа 

за одржавање температуре садржаја лименке; посуде 

за хлађење вина; расхлађивачи за вино, 

неелектрични.  

Кл. 29:  месо; месо, риба, живинско месо и дивљач; 

риба, обрађена; прерађени производи од рибе за 

људску исхрану; намирнице на бази рибе; мекушци, 

неживи; морска храна, нежива; конзервирана морска 

храна; димљена морска храна; прерађена морска 

храна; конзервирани морски плодови; прерађени 

морски плодови; смрзнути плодови мора; туњевина, 

нежива; туњевина у конзерви; рибља икра, 

прерађена; месне прерађевине; сухомеснати 

производи; сланина; шунка; салама; месни 

екстракти; дехидрирано месо; димљено месо; замене 

за месо; замрзнуто месо; замрзнуто-сушено месо; 

конзервирано месо, риба, поврће и воће; 

конзервисана гомољика, тартуф; сушени тартуфи 

[јестиве гљиве]; сок од тартуфа; маслине, 

конзервисане; маслине, обрађене; маслине за 

коктеле; маслине пуњене бадемима; маслине пуњене 

црвеном паприком; маслине пуњене фета сиром у 

сунцокретовом уљу; намази од маслина; маслине 

пуњене пестом у сунцокретовом уљу; 

лиофилизовано месо; месо за кобасице; месо у 

конзерви; млевено месо; обрађено месо; пакована 

меса; пржено месо; припремљено месо; суво месо; 

сушено месо; усољено месо; месо са роштиља 

маринирано у соја сосу; булгоги (исечено и зачињено 

роштиљско месо); грицкалице од меса; пилећа 

крилца; екстракти живинског меса; замене за 

живинско месо; замене за месо на бази поврћа; желе 

од меса; кувано месо, конзервирано; мусеви од меса; 

намази од меса; припремљена јела од меса; јела од 

рибе; припремљена јела од рибе; кобасице; 

вегетаријанске кобасице; димљене кобасице; 

конзервиране кобасице; паниране кобасице; рибље 

кобасице; сирове кобасице; суџук [кобасице]; ребра 

(одрезак од меса); хамбургери; говеђе пљескавице; 

пилеће пљескавице; ћуреће пљескавице; 

вегетаријанске пљескавице; пљескавице од поврћа; 

рибље пљескавице; сирове пљескавице; коктел 

виршле; виршле у кукурузном тесту на штапићу; 

ролнице од купуса пуњене месом; текстурисани 

протеини поврћа за употебу као додаци месу; 

формирани текстурисани биљни протеин који се 

користи као замена за месо; биљни протеини 

неформиране текстуре који се користе као 

високопротеинска замена за месо; биљни екстракти 

за кување; биљни концентрати за кување; паста од 

поврћа; пасте од риба; готова јела која се углавном 

састоје од меса, рибе, живинског меса или поврћа; 

смрзнута јела која се састоје првенствено од меса, 

рибе, живинског меса или поврћа; пакована јела која 

се првенствено састоје од меса, рибе, живинског 

меса или поврћа; готова јела која се углавном састоје 

од замена за месо; готова предјела која се углавном 

састоје од морских плодова; паковани оброци који се 

углавном састоје од меса; паковани оброци који се 

углавном састоје од морских плодова; паковани 

оброци који се углавном састоје од рибе; рибље 

шницле; исечено поврће за салате; унапред исецкане 

салате од поврћа; гарден салата; кромпир салата; 

салате за предјело; цезар салата; салате од воћа и 

поврћа; салате од воћа; салате од поврћа; пилеће 

салате; месне салате; пилећи крокети; панирани 

пилећи медаљони; филети од пилећих груди; 

прстенови од лука (поховани лук); поврће печено на 

роштиљу; пуњења на бази воћа за торте и пите; 

воћне пасте; воћни желе; воћни намази; воћни чипс; 

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

димљени сир; замене за сир; сиреви у праху; плави 

сир; свеж сир; прерађени сир; сиреви са биљем; фета 

сир; чедар сир; тврди сиреви; умаци од сира; умаци 

од чилија са сиром; фонди од сира; маскарпоне; 

уштипци, крофне од кромпира; уштипци од свежег 

сира; уштипци са кајмаком; помфрит; смрзнути 

помфрит; преливи за брускете; прерађени парадајз; 

екстракти од парадајза; конзервирани парадајз; 

парадајз пире; сок од парадајза за кување; 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; воће, прерађено; воће, припремљено; 

лимунов сок за употребу у кулинарству; некувано 

поврће, припремљено; поврће, прерађено; печурке, 

обрађене; печурке, припремљене; конзервисане 

печурке; прерађени бели лук; конзервисан бели лук; 

печени бели лук; кукуруз шећерац, прерађен; 

кукуруз шећерац, у конзерви; кувани кукуруз; 
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бобице, прерађене; бобице, смрзнуте; бобице, 

сушене; конзервисана паприка; паприке, обрађене; 

паприке, припремљене; пуњене чили паприке; 

прерађен орах; желеи, џемови, компоти; желатин; 

напици који се праве од јогурта; напици на бази 

јогурта; напици који се углавном састоје од млека; 

напици на бази млека; напици за бази млека који 

садрже кафу; напици на бази млека који садрже воће; 

напици на бази млека који садрже воћне сокове; 

напици на бази млека са укусом ваниле; напици на 

бази млека са укусом чоколаде; напици на бази 

бадемовог млека; напици на бази кокосовог млека; 

напици на бази пиринчаног млека; јаја, млеко и 

млечни производи; јестива уља и масти; уља за 

исхрану; уља за кување; маслиново уље за исхрану; 

маслиново уље за кулинарске потребе; сунцокретово 

уље за исхрану; сунцокретово уље за кулинарске 

потребе; палмино уље за исхрану; палмино уље за 

кулинарске потребе; арганово уље за кулинарске 

потребе; кокосово уље за исхрану; органско 

кокосово уље за кување и припрему хране; 

кукурузно уље за исхрану; сојино уље за исхрану; 

сојино уље за употребу у кулинарству; репино уље за 

исхрану; сусамово уље за исхрану; уље кикирикија 

за кулинарске потребе; уље од семенке бундеве за 

исхрану; уље бундевиних семенки за кулинарске 

потребе; уље од грожђаних коштица за исхрану; уље 

од семена лана за исхрану; јестива рибља уља за 

кулинарску употребу; мешана јестива уља; мешана 

биљна уља за кулинарске потребе; ароматизована 

уља за кулинарске потребе; зачињена уља; уља од 

орашастих плодова; уља од орашастих плодова за 

кулинарске потребе; поврће конзервирано у уљу; 

зачињено коштуњаво воће; прерађени орашасти 

плодови; намази на бази орашастих плодова; 

преливи од орашастих плодова; путер од орашастих 

плодова; млеко од орашастих плодова као замена за 

млеко; биљни маслац; замене за маслац; маслац са 

биљем; маслац са белим луком; биљно млеко; замене 

за млеко; млечни производи базирани на заменама за 

млеко; млеко у праху; намази на бази млека; умаци 

на бази млека; додаци од слатке павлаке или млека за 

напитке; кремови за кафу на бази млечних 

производа; мућена павлака, шлаг; десерти 

направљени од млечних производа; десерти 

направљени од замена за млеко.  

Кл. 30:  пиринач; експандирани пиринач; замена за 

пиринач; тапиока и саго; палачинке; сирупи за 

палачинке; смесе за палачинке; тесто за палачинке; 

смрзнуте палачинке; кимчи палачинке; пикантне 

палачинке; пите; крем-пите; воћне пите; колач пита; 

пита хлеб; пите са поврћем; смрзнуте пите; 

чоколадне пите; слане пите; слатке пите; пите на 

парче (пецива); пице; коре за пицу; пица пите; 

подлоге за пицу; преклопљена пица; свеже пице; 

смрзнуте пице; припремљени пица оброци; тесто, 

полупрерађен производ; тесто за пицу; смесе за 

тесто; смрзнута теста; тесто за пециво; тесто за 

слатка пецива; тесто за колаче; тесто за хлеб; 

бадемово тесто; јуфка тесто; кисело тесто; лиснато 

тесто; ферменти за тесто; виршле у тесту; кобасице 

умотане у тесто; колачи од прженог теста; подлоге 

од теста за тарт; мешавине за темпура тесто; 

средства за подизање теста; пецива; бечка пецива; 

данска пецива; француска пецива; италијанска 

пецива; лисната пецива; мешавине за пецива; 

средства за подизање теста; пецива са кремом; 

пецива која садрже воће; квасац; прашак за пециво; 

свежа пецива; слана пецива; смрзнута пецива; хлеб, 

колачи и посластице; хлебне мрвице; глазуре за 

колаче; мешавине за колаче; смесе за колаче; прашак 

за колаче; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

шећер, мед, меласа; замене за шећер; сода бикарбона 

[бикарбонат соде који се користи печење колача]; 

брашно и производи од житарица; брашно за хлеб; 

брашно за пицу; брашно за торте и колаче; 

вишенаменско брашно са додатком прашка за пециво 

и соли; њоке на бази брашна; кнедле на бази брашна; 

јестиви папир за колаче; кондиторски производи; 

лед, природни или вештачки; лед [замрзнута вода]; 

лед за освежавање; аромартизовани лед; 

кондиторски производи на бази струганог леда; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; мешавине за 

сладолед; сладолед купови; афогато [напици на бази 

кафе која садрже сладолед]; везивни агенси за 

сладолед; агенси на бази скроба за сладолед; прашак 

за прављење сладоледа; сендвичи од сладоледа; 

италијански резанци; сендвичи; хамбургери 

(сендвичи); вегетаријанске пљескавице (сендвичи); 

пљескавице од поврћа (сендвичи); пљескавице од 

соје (сендвичи); сендвичи са сиром (чизбургери); 

сендвич са виршлама; умотани (wрап) сендвичи; 

рибљи сендвичи; буритоси; тортиље; тортиља чипс; 

(нацхос) тортиља чипс; qуесадиллас [пуњене 

тортиље]; енчиладе [пуњене тортиље]; цхалупас 

[тортиље од кукурузног брашна]; кукурузни чипс; 

сенф; сирће, сосови и други додаци јелу; мисо паста; 

зачињена паста од пасуља као прилог храни; кари 

паста; ароматизовано сирће; смесе за припремање 

сосова; сосови за месо (умаци); укусни сосови; 

укусни сосови који се користе као зачини; сосови 

који се служе уз пилетину; сосови који се служе уз 

пилећа крилца; сосови који се служе уз пиринач; 

сосови који се служе уз рибу; роштиљ сос; сосови 

који се служе уз сладолед; воћни преливи (сосови); 

пикатни сосови; пица сосови; сосови за тестенине; 

сосови за шницле; кисели и слатки сосови; кари 

сосови; љути сосови; маринара сосови; тартар сос; 

тартар крем за кување; маринаде; сосови на бази 

белог лука; сосови на бази бибера; сосови на бази 

парадајза; сосови од рена; сосови од слатког сенфа; 

сосови од чоколаде; сосови који садрже орашасте 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/11 

Intellectual Property Gazette  2022/11 

98 ЗИС / RS / IPO 

 

плодове; сосови за салате који садрже павлаку; 

сосови на бази љуте црвене паприке; кечап [сос]; 

чили сос; кечап од парадајза; умак од парадајза; 

чатни од парадајза; прилог за храну који се већином 

састоји од кечапа и салсе; мајонез; преливи за салату; 

сирупи за преливе; салате са тестенином; 

конзервирани шпагети у сосу од парадајза; салате од 

пиринча; векна са месом; пите од меса; ручак за 

понети који се састоји од пиринча, са додатком меса, 

рибе или поврћа; филови за колаче и пите на бази 

чоколаде; чоколадни преливи; чоколадни сирупи; 

нугат; пуњења за колаче и пите на бази крема од јаја; 

кекс; крекери за сир; кекс са укусом сира; макарони 

са сиром; штапићи са сиром; ароме, осим 

есенцијалних уља, за сир; флипс са укусом сира 

(грицкалице од кукуруза); шпански уштипци; 

крофне; тестенина; свеже тестенине; сушене 

тестенине; готова тестенина; пуњена тестенина; 

готова јела са тестенином; готова јела са пиринчем; 

пакована јела која се првенствено састоје од 

тестенина или пиринча; предјела која се углавном 

састоје од тестенина или пиринча; прерађено семе за 

употребу као зачин; кафа, чај, какао и замена кафе; 

чоколада; чоколадни производи; чоколада у праху; 

какао екстракти за људску исхрану; екстракти чаја за 

кување; сладни екстракти за храну; екстракти, осим 

есенцијалних уља, за додавање арома напицима; 

екстракти, осим есенцијалних уља, за додавање 

арома храни; напици од кафе; готови напици од 

кафе; мешавине кафе; млевена кафа; кафене 

есенције; екстракти кафе; ароме за кафу; кувана 

кафа; пића на бази кафе; напици на бази кафе који 

садрже млеко; готови напици на бази кафе; ледена 

кафа; инстант кафа; капућино; напици од чаја; 

хладни напици на бази чаја; напици на бази чаја са 

воћном аромом; пића на бази какаоа; готови напици 

на бази какаа; готови напици од какаа; какао напици 

са млеком; пића на бази чоколаде; топла чоколада; 

мешавине за топлу чоколаду; ароме за пића, изузев 

етарских уља; чајне ароме које се користе за храну и 

пиће; воћне ароме које се користе за храну и пиће, 

осим екстракта; со; јестива со; ароматизоване соли; 

зачињена со; зачинска со која се користи за кување; 

мешавине црног лука у праху и соли; додаци јелима; 

зачински додаци; ароматични додаци за храну; 

додаци за згушњавање хране за кување; мешавине за 

пицу; зачини; зачини за печење; зачини у праху; 

мешавине зачина; пица зачини; сушени оригано; 

сушени босиљак; сушени першун; сушени рузмарин; 

сушени тимијан; сушена жалфија; сушена мента; 

сушени коријандер; суви коријандер као зачин; 

млевени коријандер; кумин у праху; сушене семенке 

кумина; кари [зачин]; семенке кима за употребу као 

зачин; млевени мускатни ораси; бибер; паприка 

[зачин]; млевена паприка; зачинска паприка; тако 

зачини; прерађени бели лук који се користи као 

зачин; бели лук у праху [зачин]; црни лук у праху; 

биљни концентрати као зачини; конзервисане 

баштенске траве [зачини]; сушено биље за 

кулинарске потребе; сушено баштенско биље које се 

користи као зачин; обрађено зачинско биље [зачини]; 

љуте папричице у праху [зачин]; чили као зачин; 

чили паста као зачин; зачин од сушених чили 

папричица; уље од љутих папричица као зачин или 

прилог; црвена слатка паприка [зачин]; мешавина 

зачина за утрљавање на храну; мешавина зачина са 

каријем; мешавине зачина за варива; премази од 

зачина; прерађено семе за употребу као зачин; 

каранфилић [зачин]; јестиви делови орашастих 

плодова; коштуњаво воће у праху; грицкалице на 

бази орашастих плодова; бадеми преливени 

чоколадом; бразилски ораси преливени чоколадом; 

воће преливено чоколадом; зрна кафе преливена 

чоколадом; кикирики преливен чоколадом; суво 

грожђе преливена чоколадом; намази на бази 

чоколаде; препарати за учвршћивање мућене 

павлаке, шлага.  

Кл. 32:  воде [пића]; флаширана вода за пиће; 

минералне и содне воде и друга безалкохолна пића; 

безалкохолна пића; негазирана безалкохолна пића; 

газирана безалкохолна пића; залеђена газирана пића; 

пилуле за газирање пића; прашкови за газирање 

пића; концентрати који се користе за припрему 

безалкохолних пића; безалкохолни воћни екстракти; 

сок од лимуна за припремање напитака; екстракти за 

производњу минералне воде с укусом, нису 

есенцијална уља; пиво; ароматизована пива; 

безалкохолна пива; нискоалкохолно пиво; пића на 

бази пива; концентрати хмеља за производњу пива; 

комплети за производњу пива који садрже екстракте 

слада, хмељ, посебне житарице и пивски квасац; 

коле [безалкохолна пића]; безалкохолна вина; сирупи 

и други препарати за производњу пића; сирупи за 

пића; воћни напици и воћни сокови; напици од 

смрзнутог воћа; смрзнути напици на бази воћа; 

напици на бази воћа; напици на бази кокоса; напици 

од сока алое вере; напици на бази коле; напици на 

бази поврћа; напици од сока од парадајза; сок од 

парадајза (пиће); напици који садрже мешавине 

сокова воћа и поврћа; смутис [кашасти напици од 

воћа или поврћа]; фрапеи [воћни напици, већином од 

воћа]; безалкохолни напици на бази меда; 

безалкохолни напици обогаћени витаминима; 

безалкохолни напици са чоколадом; безалкохолни 

напици са укусом чаја; безалкохолни газирани 

напици од воћног сока; безалкохолни напици који 

садрже воћне сокове; безалкохолни напици који 

садрже сокове од поврћа; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом пива; 

безалкохолни сладни напици; вода обогаћена 

витаминима [напици]; вода обогаћена минералима 

[напици]; спортска пића; напици за спортисте 
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обогаћени протеинима; шербети [пића]; коктели, 

безалкохолни; коктели на бази пива; енергетска 

пића; гуарана напици; блажи алкохолни напици на 

бази пива.  

Кл. 33:  алкохолна пића; битери [горка алкохолна 

пића]; цордиалс [алкохолна пића]; коктели; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

пића од вина, воћног сока и газиране воде; алкохолна 

енергетска пића; дестилована пића; жестока пића; 

жестока пића с укусима [алкохолна пића]; аперитиви 

на бази жестоких пића; аперитиви на бази вина; 

дигестиви [ликери и жестока пића]; алкохолни 

екстракти; екстракти жестоких алкохолних пића; 

воћни екстракти, алкохолни; ликер који садржи 

биљне екстракте; вино; нискоалкохолно вино; кувано 

вино; напици на бази вина; алкохолни напици од 

воћа; напици на бази вина; напици на бази рума; 

алкохолни напици на бази кафе; алкохолни напици 

на бази чаја.  

Кл. 35:  услуге наручивања онлајн и преко интернета 

и доставе из ресторана; пословно управљање 

ресторанима; помоћ у управљању пословањем 

ресторана; помоћ у управљању пословањем у вези 

оснивања и управљања ресторанима; услуге давања 

пословних савета који се односе на оснивање и рад 

франшиза; услуге франшизинга, наиме, помоћ у 

управљању пословањем у вези оснивања и 

управљања ресторанима; помоћ у виду пословног 

управљања у области франшиза; пружање помоћи у 

управљању франшизама; пружање помоћи пословног 

управљања у оквиру уговора о франшизи; помоћ и 

савети у вези са пословном организацијом и 

управљањем; саветовање и помоћ у пословном 

управљању ресторанима; маркетиншке услуге у вези 

са ресторанима; оглашавање; вођење послова; 

пословно управљање; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; оглашавање и промотивна 

продаја у вези са робом и услугама; управљање 

продајом; услуге руковођења продајом; праћење 

обима продаје за друге; развој концепта оглашавања; 

консултантске услуге које се односе на рекламирање, 

оглашавање и маркетинг; саветовање из области 

оглашавања, маркетинга и промотивних активности, 

саветодавне услуге и асистенција; пружање помоћи у 

области пословне промоције; услуге планирања за 

оглашавање; услуге посредовања везане за 

оглашавање; услуге дигиталног оглашавања; услуге 

оглашавања на интернету; промоција продаје за 

друге; управљање програмима за подстицај продаје; 

промоција добара и услуга других путем оглашавања 

на интернет страницама; промоција продаје робе и 

услуга других путем штампаних материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; издвање штампаног материјала који се 

односи на услуге оглашавања; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; организовање, управљање и надзор 

програма лојалности и подстицајних програма; 

организовање шема за награду лојалности 

потрошача; управљање програмом награђивања 

лојалности; управљање шемама за лојалност и 

награђивање; управљање програмом награђивања 

лојалности у циљу промоције услуга ресторана и 

услуга малопродаје других; промовисање продаје 

путем програма лојалности потрошача; маркетинг; 

директан маркетинг; интернет маркетинг; онлајн 

маркетинг; пословни маркетинг; пружање и 

изнајмљивање промотивног материјала; 

изнајмљивање промотивних и рекламних материјала; 

услуге малопродаје и велепродаје, укључујући и 

онлајн малопродају и велепродају, везано за храну и 

пиће; пружање информације потрошачима о 

производима који се односе на храну и пиће.  

Кл. 39:  транспорт, испорука, паковање и 

складиштење робе; услуге доставе; достава хране; 

достава хране из ресторана; достава пице.  

Кл. 41:  изнајмљивање видео конзола за играње; 

изнајмљивање видео апарата за играње; 

изнајмљивање компјутерских игара; изнајмљивање 

видео игара; изнајмљивање опреме за играње; 

изнајмљивање уређаја и апарата за забаву; 

изнајмљивање опреме за кинематографско 

пројектовање.  

Кл. 43:  ресторани; ресторани који служе јела са 

роштиља; услуге ресторана; услуге ресторана брзе 

хране; услуге ресторана са кућном доставом; услуге 

обезбеђивања хране и пића; обезбеђивање хране, 

пића и повременог смештаја за госте; обезбеђивање 

хране и пића у ресторанима и баровима; припрема 

хране и пића; припрема и достава хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема и достава хране 

и пића за конзумирање унутар или изван објеката; 

припрема и достава хране и пића за конзумирање у 

малопродајним објектима; услуге хране и пића за 

понети; пружање хране и пића; припрема хране за 

друге на бази пружање услуге са стране 

[аутсорсинга]; пицерије; услуге пицерија; услуге 

салата барова; услуге барова и коктел барова; услуге 

кафетерија и кантина; услуге кафеа; услуге кафића и 

снек-барова; кетеринг хране и пића; припрема и 

достава хране и пића за банкете и коктел забаве; 

консултантске услуге у области кетеринга хране и 

пића; сервирање хране и пића; сервирање хране и 

пића у ресторанима и баровима; пружање оцена и 

рецензија ресторана и барова.  
 

(111) 83436 (181) 13.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2150 (220) 13.12.2021. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) "CITY MEDIA DOO BEOGRAD", Милутина 

Миланковића 1ж, 11070 Београд, РС, RS 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна-RGB 10_2_2, плава-RGB 0_51_255  

(511) Кл. 9:  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.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације.  

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; услуге 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.   
 

(111) 83437 (181) 17.05.2032. 

(210) Ж- 2022-881 (220) 17.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13, 

11000, Београд, RS 

(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 

MORAMO ZAJEDNO 

(511) Кл. 16:  хартија, картон;плакати, памфлети, 

лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од 

папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за 

паковање;  штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије; 

футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;  

штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови 

[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни 

панои од папира или картона; бележнице, нотеси; 

фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе; 

новине; периодичне публикације; свеске; меморандуми; 

коверте; печати; штампане публикације; календари; 

етикете од папира или картона; налепнице; папирни и 

картонски материјали.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; 

качкети.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање; 

смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг; 

дистрибуција рекламних, маркетиншких и 

промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 

са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 

политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; 

ажурирање рекламног материјала; регрутовање; 

услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта; 

услуге маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама 

података; израда рекламних текстова; папирологија; 

наручивање услуга за друге; процене и анализе 

пословања; услуге рекламних агенција; организација 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; прикупљање пословних информација; 

оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и 

вођење пословних састанака; студије тржишта; 

пословно управљање и администрација; пословна 

помоћ, управљање и административне услуге; 

продукција телевизијских и радио реклама; пословне 

истраге; прикупљање и компилација новинских 

чланака на тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање 

рекламних информација у компјутерској бази 

података; креирање докумената; креирање 

статистике; управљање подацима помоћу рачунара; 

истраживање мишљења; израда рекламног 

материјала и реклама; пословне информације 

обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге 

наручивања [за друге]; канцеларијске услуге; 

скупљање и систематско сређивање података у 

базама података; прикупљање података; производња 

рекламних филмова; регрутовање и управљање 

кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна 

администрација; систематско сређивање података у 

рачунарским базама података; комерцијално 

управљање пројектима; истраживање тржишта; 

прикупљање пословних информација; услуге 

комерцијалне пословне подршке.  
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Кл. 38:  пренос дигиталних датотека; пружање услуга 

онлајн форума; пружање услуга онлајн форума; 

комуникације мобилним телефонима; емитовање 

кабловске телевизије; услуге телекомуникација; 

услуге телеконференција и видеоконференција.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, припрема 

и вођење спортских догађаја, производња подкаста, 

организовање и вођење радионица [обука], 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање и вођење конгреса, 

организовање и вођење конференција, организовање 

и вођење конференција за штампу, учешће на 

конференцијама за штампу, продукција радио и 

телевизијских програма, консултантске и 

информативне услуге за припрему, извођење и 

организацију радионица (обука); организовање и 

вођење радионица; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, вођењем и 

организацијом конгреса; организирање и извођење 

семинара; саветодавне и информативне услуге у вези 

с припремом, вођењем и организацијом симпозијума; 

организовање и вођење симпозијума; онлајн 

публикације; организација изложби у културне или 

образовне сврхе; организација балова; издавање 

књига; огледне лекције у практичним вежбама; 

образовање и обука; издавачке услуге; креирање 

документарних извештаја; организација такмичења 

[образовање и забава]; пружање компјутерских игара 

на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно 

саветовање; образовање, обука; креирање титлова; 

компоновање музике; израда фото извештаја; столно 

издаваштво [креирање публикација помоћу 

рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и 

информативне услуге у вези с припремом, вођењем и 

организацијом концерата; образовање и настава; 

забава; писање текстова (осим рекламних) за 

емитирање путем телетекста; услуге електронске 

публикације; пружање онлајн прегледа књига; 

електронско објављивање текстова; образовање, 

обука, забава и спортске активности; аудио и видео 

продукција и фотографија; издавање периодичних и 

непериодичних публикација, осим рекламних 

текстова; телевизијска забава; организовање 

обилазака са водичем; анализа резултата образовних 

тестова и података за друге; електронско 

објављивање текстова и штампаних материјала (осим 

рекламних текстова) на интернету; продукција радио 

и телевизијских програма; учење на даљину; 

пружање електронских публикација на мрежи; 

објављивање текстова, осим рекламних текстова; 

позоришне представе; позајмљивање књига 

[позајмљивање библиотека]; музејске услуге 

[представе, изложбе]; вођење курсева обуке; 

саветодавне и информативне услуге у вези с 

договарањем, вођењем и организацијом 

конференција; организација спортских такмичења; 

дизајн изгледа, осим у рекламне сврхе; 

фотографисање; организација и приређивање 

концерата;, осим продукције рекламних филмова; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова; писање текстова; електронско објављивање 

онлине књига и часописа; продукција аудио и видео 

записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн 

публикација; информације о забавним догађајима; 

изнајмљивање видео записа [траке, касете]; 

припрема превода; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, извођењем и 

организацијом колоквијума; дописни курсеви; 

образовање на академијама; видео снимање; филмска 

продукција у студијима; школске услуге 

[образовање]; организација забавних емисија; 

телевизијска и радио забава; филмска продукција; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети на мрежи; продукција емисија; писање и 

објављивање текстова (осим рекламних текстова).  

Кл. 45:  организовање политичких митинга; услуге 

политичког лобирања; делатност политичких 

странака; делатност политичких организација; 

политичко организовање; политичка делатност; 

политичке странке; вођење политичких кампања; 

вођење изборних кампања; ревизија правне 

усклађености; ревизија регулаторне усклађености; 

политички маркетинг; учешће на локалним, 

републичким и градским изборима; услуге онлајн 

друштвених мрежа; услуге мирног решавања 

спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге 

медијације; правна истраживања; услуге 

безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења; 

консултантске услуге у области безбедности; правне 

услуге; спровођење политичких истраживања и 

анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне 

сврхе; услуге алтернативног решавања спорова; 

арбитражне услуге; посредовање.   
 

(111) 83438 (181) 17.05.2032. 

(210) Ж- 2022-880 (220) 17.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13, 

11000, Београд, RS 

(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.01.16; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  хартија, картон;плакати, памфлети, 

лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од 

папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за 

паковање;  штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије; 

футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;  

штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови 

[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни 

панои од папира или картона; бележнице, нотеси; 

фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе; 

новине; периодичне публикације; свеске; 

меморандуми; коверте; печати; штампане 

публикације; календари; етикете од папира или 

картона; налепнице; папирни и картонски 

материјали.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; 

качкети.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање; 

смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг; 

дистрибуција рекламних, маркетиншких и 

промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 

са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 

политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; 

ажурирање рекламног материјала; регрутовање; 

услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта; 

услуге маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама 

података; израда рекламних текстова; папирологија; 

наручивање услуга за друге; процене и анализе 

пословања; услуге рекламних агенција; организација 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; прикупљање пословних информација; 

оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и 

вођење пословних састанака; студије тржишта; 

пословно управљање и администрација; пословна 

помоћ, управљање и административне услуге; 

продукција телевизијских и радио реклама; пословне 

истраге; прикупљање и компилација новинских 

чланака на тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање рекламних 

информација у компјутерској бази података; креирање 

докумената; креирање статистике; управљање 

подацима помоћу рачунара; истраживање мишљења; 

израда рекламног материјала и реклама; пословне 

информације обезбеђене компјутеризованим 

подацима; услуге наручивања [за друге]; 

канцеларијске услуге; скупљање и систематско 

сређивање података у базама података; прикупљање 

података; производња рекламних филмова; 

регрутовање и управљање кадровима; пословни 

упити; медијски рад; пословна администрација; 

систематско сређивање података у рачунарским 

базама података; комерцијално управљање 

пројектима; истраживање тржишта; прикупљање 

пословних информација; услуге комерцијалне 

пословне подршке.  

Кл. 38:  пренос дигиталних датотека; пружање услуга 

онлајн форума; пружање услуга онлајн форума; 

комуникације мобилним телефонима; емитовање 

кабловске телевизије; услуге телекомуникација; 

услуге телеконференција и видеоконференција.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, припрема 

и вођење спортских догађаја, производња подкаста, 

организовање и вођење радионица [обука], 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање и вођење конгреса, 

организовање и вођење конференција, организовање 

и вођење конференција за штампу, учешће на 

конференцијама за штампу, продукција радио и 

телевизијских програма, консултантске и 

информативне услуге за припрему, извођење и 

организацију радионица (обука); организовање и 

вођење радионица; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, вођењем и 

организацијом конгреса; организирање и извођење 

семинара; саветодавне и информативне услуге у вези 

с припремом, вођењем и организацијом симпозијума; 

организовање и вођење симпозијума; онлајн 

публикације; организација изложби у културне или 

образовне сврхе; организација балова; издавање 

књига; огледне лекције у практичним вежбама; 

образовање и обука; издавачке услуге; креирање 

документарних извештаја; организација такмичења 

[образовање и забава]; пружање компјутерских игара 

на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно 

саветовање; образовање, обука; креирање титлова; 

компоновање музике; израда фото извештаја; столно 

издаваштво [креирање публикација помоћу 

рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и 

информативне услуге у вези с припремом, вођењем и 

организацијом концерата; образовање и настава; 

забава; писање текстова (осим рекламних) за 

емитирање путем телетекста; услуге електронске 

публикације; пружање онлајн прегледа књига; 
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електронско објављивање текстова; образовање, 

обука, забава и спортске активности; аудио и видео 

продукција и фотографија; издавање периодичних и 

непериодичних публикација, осим рекламних 

текстова; телевизијска забава; организовање 

обилазака са водичем; анализа резултата образовних 

тестова и података за друге; електронско 

објављивање текстова и штампаних материјала (осим 

рекламних текстова) на интернету; продукција радио 

и телевизијских програма; учење на даљину; 

пружање електронских публикација на мрежи; 

објављивање текстова, осим рекламних текстова; 

позоришне представе; позајмљивање књига 

[позајмљивање библиотека]; музејске услуге 

[представе, изложбе]; вођење курсева обуке; 

саветодавне и информативне услуге у вези с 

договарањем, вођењем и организацијом 

конференција; организација спортских такмичења; 

дизајн изгледа, осим у рекламне сврхе; 

фотографисање; организација и приређивање 

концерата;, осим продукције рекламних филмова; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова; писање текстова; електронско објављивање 

онлине књига и часописа; продукција аудио и видео 

записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн 

публикација; информације о забавним догађајима; 

изнајмљивање видео записа [траке, касете]; 

припрема превода; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, извођењем и 

организацијом колоквијума; дописни курсеви; 

образовање на академијама; видео снимање; филмска 

продукција у студијима; школске услуге 

[образовање]; организација забавних емисија; 

телевизијска и радио забава; филмска продукција; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети на мрежи; продукција емисија; писање и 

објављивање текстова (осим рекламних текстова).  

Кл. 45:  организовање политичких митинга; услуге 

политичког лобирања; делатност политичких 

странака; делатност политичких организација; 

политичко организовање; политичка делатност; 

политичке странке; вођење политичких кампања; 

вођење изборних кампања; ревизија правне 

усклађености; ревизија регулаторне усклађености; 

политички маркетинг; учешће на локалним, 

републичким и градским изборима; услуге онлајн 

друштвених мрежа; услуге мирног решавања 

спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге 

медијације; правна истраживања; услуге 

безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења; 

консултантске услуге у области безбедности; правне 

услуге; спровођење политичких истраживања и 

анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне 

сврхе; услуге алтернативног решавања спорова; 

арбитражне услуге; посредовање.   
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(511) Кл. 16:  хартија, картон;плакати, памфлети, 

лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од 

папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за 

паковање;  штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије; 

футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;  

штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови 

[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни 

панои од папира или картона; бележнице, нотеси; 

фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе; 

новине; периодичне публикације; свеске; 

меморандуми; коверте; печати; штампане 

публикације; календари; етикете од папира или 

картона; налепнице; папирни и картонски 

материјали.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; 

качкети.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање; 

смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг; 

дистрибуција рекламних, маркетиншких и 

промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 

са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 

политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; 

ажурирање рекламног материјала; регрутовање; 

услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта; 

услуге маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама 

података; израда рекламних текстова; папирологија; 

наручивање услуга за друге; процене и анализе 

пословања; услуге рекламних агенција; организација 
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сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; прикупљање пословних информација; 

оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и 

вођење пословних састанака; студије тржишта; 

пословно управљање и администрација; пословна 

помоћ, управљање и административне услуге; 

продукција телевизијских и радио реклама; пословне 

истраге; прикупљање и компилација новинских 

чланака на тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање 

рекламних информација у компјутерској бази 

података; креирање докумената; креирање 

статистике; управљање подацима помоћу рачунара; 

истраживање мишљења; израда рекламног 

материјала и реклама; пословне информације 

обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге 

наручивања [за друге]; канцеларијске услуге; 

скупљање и систематско сређивање података у 

базама података; прикупљање података; производња 

рекламних филмова; регрутовање и управљање 

кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна 

администрација; систематско сређивање података у 

рачунарским базама података; комерцијално 

управљање пројектима; истраживање тржишта; 

прикупљање пословних информација; услуге 

комерцијалне пословне подршке.  

Кл. 38:  пренос дигиталних датотека; пружање услуга 

онлајн форума; пружање услуга онлајн форума; 

комуникације мобилним телефонима; емитовање 

кабловске телевизије; услуге телекомуникација; 

услуге телеконференција и видеоконференција.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, припрема 

и вођење спортских догађаја, производња подкаста, 

организовање и вођење радионица [обука], 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање и вођење конгреса, 

организовање и вођење конференција, организовање 

и вођење конференција за штампу, учешће на 

конференцијама за штампу, продукција радио и 

телевизијских програма, консултантске и 

информативне услуге за припрему, извођење и 

организацију радионица (обука); организовање и 

вођење радионица; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, вођењем и 

организацијом конгреса; организирање и извођење 

семинара; саветодавне и информативне услуге у вези 

с припремом, вођењем и организацијом симпозијума; 

организовање и вођење симпозијума; онлајн 

публикације; организација изложби у културне или 

образовне сврхе; организација балова; издавање 

књига; огледне лекције у практичним вежбама; 

образовање и обука; издавачке услуге; креирање 

документарних извештаја; организација такмичења 

[образовање и забава]; пружање компјутерских игара 

на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно 

саветовање; образовање, обука; креирање титлова; 

компоновање музике; израда фото извештаја; столно 

издаваштво [креирање публикација помоћу 

рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и 

информативне услуге у вези с припремом, вођењем и 

организацијом концерата; образовање и настава; 

забава; писање текстова (осим рекламних) за 

емитирање путем телетекста; услуге електронске 

публикације; пружање онлајн прегледа књига; 

електронско објављивање текстова; образовање, 

обука, забава и спортске активности; аудио и видео 

продукција и фотографија; издавање периодичних и 

непериодичних публикација, осим рекламних 

текстова; телевизијска забава; организовање 

обилазака са водичем; анализа резултата образовних 

тестова и података за друге; електронско 

објављивање текстова и штампаних материјала (осим 

рекламних текстова) на интернету; продукција радио 

и телевизијских програма; учење на даљину; 

пружање електронских публикација на мрежи; 

објављивање текстова, осим рекламних текстова; 

позоришне представе; позајмљивање књига 

[позајмљивање библиотека]; музејске услуге 

[представе, изложбе]; вођење курсева обуке; 

саветодавне и информативне услуге у вези с 

договарањем, вођењем и организацијом 

конференција; организација спортских такмичења; 

дизајн изгледа, осим у рекламне сврхе; 

фотографисање; организација и приређивање 

концерата;, осим продукције рекламних филмова; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова; писање текстова; електронско објављивање 

онлине књига и часописа; продукција аудио и видео 

записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн 

публикација; информације о забавним догађајима; 

изнајмљивање видео записа [траке, касете]; 

припрема превода; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, извођењем и 

организацијом колоквијума; дописни курсеви; 

образовање на академијама; видео снимање; филмска 

продукција у студијима; школске услуге 

[образовање]; организација забавних емисија; 

телевизијска и радио забава; филмска продукција; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети на мрежи; продукција емисија; писање и 

објављивање текстова (осим рекламних текстова).  

Кл. 45:  организовање политичких митинга; услуге 

политичког лобирања; делатност политичких 

странака; делатност политичких организација; 

политичко организовање; политичка делатност; 

политичке странке; вођење политичких кампања; 

вођење изборних кампања; ревизија правне 

усклађености; ревизија регулаторне усклађености; 

политички маркетинг; учешће на локалним, 

републичким и градским изборима; услуге онлајн 
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друштвених мрежа; услуге мирног решавања 

спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге 

медијације; правна истраживања; услуге 

безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења; 

консултантске услуге у области безбедности; правне 

услуге; спровођење политичких истраживања и 

анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне 

сврхе; услуге алтернативног решавања спорова; 

арбитражне услуге; посредовање.   
 

(111) 83440 (181) 17.05.2032. 

(210) Ж- 2022-884 (220) 17.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13, 

11000, Београд, RS 

(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 

MORAMO 

(511) Кл. 16:  хартија, картон;плакати, памфлети, 

лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од 

папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за 

паковање;  штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије; 

футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;  

штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови 

[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни 

панои од папира или картона; бележнице, нотеси; 

фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе; 

новине; периодичне публикације; свеске; 

меморандуми; коверте; печати; штампане 

публикације; календари; етикете од папира или 

картона; налепнице; папирни и картонски 

материјали.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; 

качкети.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање; 

смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг; 

дистрибуција рекламних, маркетиншких и 

промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 

са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 

политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; 

ажурирање рекламног материјала; регрутовање; 

услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта; 

услуге маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама 

података; израда рекламних текстова; папирологија; 

наручивање услуга за друге; процене и анализе 

пословања; услуге рекламних агенција; организација 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; прикупљање пословних информација; 

оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и 

вођење пословних састанака; студије тржишта; 

пословно управљање и администрација; пословна 

помоћ, управљање и административне услуге; 

продукција телевизијских и радио реклама; пословне 

истраге; прикупљање и компилација новинских 

чланака на тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање 

рекламних информација у компјутерској бази 

података; креирање докумената; креирање 

статистике; управљање подацима помоћу рачунара; 

истраживање мишљења; израда рекламног 

материјала и реклама; пословне информације 

обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге 

наручивања [за друге]; канцеларијске услуге; 

скупљање и систематско сређивање података у 

базама података; прикупљање података; производња 

рекламних филмова; регрутовање и управљање 

кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна 

администрација; систематско сређивање података у 

рачунарским базама података; комерцијално 

управљање пројектима; истраживање тржишта; 

прикупљање пословних информација; услуге 

комерцијалне пословне подршке.  

Кл. 38:  пренос дигиталних датотека; пружање услуга 

онлајн форума; пружање услуга онлајн форума; 

комуникације мобилним телефонима; емитовање 

кабловске телевизије; услуге телекомуникација; 

услуге телеконференција и видеоконференција.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, припрема 

и вођење спортских догађаја, производња подкаста, 

организовање и вођење радионица [обука], 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање и вођење конгреса, 

организовање и вођење конференција, организовање 

и вођење конференција за штампу, учешће на 

конференцијама за штампу, продукција радио и 

телевизијских програма, консултантске и 

информативне услуге за припрему, извођење и 

организацију радионица (обука); организовање и 

вођење радионица; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, вођењем и 
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организацијом конгреса; организирање и извођење 

семинара; саветодавне и информативне услуге у вези 

с припремом, вођењем и организацијом симпозијума; 

организовање и вођење симпозијума; онлајн 

публикације; организација изложби у културне или 

образовне сврхе; организација балова; издавање 

књига; огледне лекције у практичним вежбама; 

образовање и обука; издавачке услуге; креирање 

документарних извештаја; организација такмичења 

[образовање и забава]; пружање компјутерских игара 

на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно 

саветовање; образовање, обука; креирање титлова; 

компоновање музике; израда фото извештаја; столно 

издаваштво [креирање публикација помоћу рачунара]; 

услуге забаве; радио забава; саветодавне и 

информативне услуге у вези с припремом, вођењем и 

организацијом концерата; образовање и настава; 

забава; писање текстова (осим рекламних) за 

емитирање путем телетекста; услуге електронске 

публикације; пружање онлајн прегледа књига; 

електронско објављивање текстова; образовање, 

обука, забава и спортске активности; аудио и видео 

продукција и фотографија; издавање периодичних и 

непериодичних публикација, осим рекламних 

текстова; телевизијска забава; организовање 

обилазака са водичем; анализа резултата образовних 

тестова и података за друге; електронско објављивање 

текстова и штампаних материјала (осим рекламних 

текстова) на интернету; продукција радио и 

телевизијских програма; учење на даљину; пружање 

електронских публикација на мрежи; објављивање 

текстова, осим рекламних текстова; позоришне 

представе; позајмљивање књига [позајмљивање 

библиотека]; музејске услуге [представе, изложбе]; 

вођење курсева обуке; саветодавне и информативне 

услуге у вези с договарањем, вођењем и 

организацијом конференција; организација спортских 

такмичења; дизајн изгледа, осим у рекламне сврхе; 

фотографисање; организација и приређивање 

концерата;, осим продукције рекламних филмова; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова; писање текстова; електронско објављивање 

онлине књига и часописа; продукција аудио и видео 

записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн 

публикација; информације о забавним догађајима; 

изнајмљивање видео записа [траке, касете]; припрема 

превода; консултантске и информативне услуге у вези 

са припремом, извођењем и организацијом 

колоквијума; дописни курсеви; образовање на 

академијама; видео снимање; филмска продукција у 

студијима; школске услуге [образовање]; 

организација забавних емисија; телевизијска и радио 

забава; филмска продукција; пружање електронских 

публикација које се не могу преузети на мрежи; 

продукција емисија; писање и објављивање текстова 

(осим рекламних текстова). 

Кл. 45:  организовање политичких митинга; услуге 

политичког лобирања; делатност политичких 

странака; делатност политичких организација; 

политичко организовање; политичка делатност; 

политичке странке; вођење политичких кампања; 

вођење изборних кампања; ревизија правне 

усклађености; ревизија регулаторне усклађености; 

политички маркетинг; учешће на локалним, 

републичким и градским изборима; услуге онлајн 

друштвених мрежа; услуге мирног решавања 

спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге 

медијације; правна истраживања; услуге 

безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења; 

консултантске услуге у области безбедности; правне 

услуге; спровођење политичких истраживања и 

анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне 

сврхе; услуге алтернативног решавања спорова; 

арбитражне услуге; посредовање.   
 

(111) 83441 (181) 17.05.2032. 

(210) Ж- 2022-883 (220) 17.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13, 

11000, Београд, RS 

(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 

MORAMO ZA SRBIJU 

(511) Кл. 16:  хартија, картон;плакати, памфлети, 

лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од 

папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за паковање;  

штампане ствари; књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; писаће 

машине и канцеларијски реквизити (изузев намештаја); 

материјали за обуку и наставу (изузев апарата); 

пластични материјал за паковање ;пластичне кесе; 

пластичне кутије; футроле, фолије, омоти , пластична 

амбалажа;  штампарска слова; клишеи; штамбиљи; 

жигови [печати]; печати са адресом; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе; 

новине; периодичне публикације; свеске; меморандуми; 

коверте; печати; штампане публикације; календари; 

етикете од папира или картона; налепнице; папирни и 

картонски материјали.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; 

качкети.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање; 

смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг; 

дистрибуција рекламних, маркетиншких и 

промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 
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са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 

политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; 

ажурирање рекламног материјала; регрутовање; 

услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта; 

услуге маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама 

података; израда рекламних текстова; папирологија; 

наручивање услуга за друге; процене и анализе 

пословања; услуге рекламних агенција; организација 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; прикупљање пословних информација; 

оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и 

вођење пословних састанака; студије тржишта; 

пословно управљање и администрација; пословна 

помоћ, управљање и административне услуге; 

продукција телевизијских и радио реклама; пословне 

истраге; прикупљање и компилација новинских 

чланака на тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање 

рекламних информација у компјутерској бази 

података; креирање докумената; креирање 

статистике; управљање подацима помоћу рачунара; 

истраживање мишљења; израда рекламног 

материјала и реклама; пословне информације 

обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге 

наручивања [за друге]; канцеларијске услуге; 

скупљање и систематско сређивање података у 

базама података; прикупљање података; производња 

рекламних филмова; регрутовање и управљање 

кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна 

администрација; систематско сређивање података у 

рачунарским базама података; комерцијално 

управљање пројектима; истраживање тржишта; 

прикупљање пословних информација; услуге 

комерцијалне пословне подршке.  

Кл. 38:  пренос дигиталних датотека; пружање услуга 

онлајн форума; пружање услуга онлајн форума; 

комуникације мобилним телефонима; емитовање 

кабловске телевизије; услуге телекомуникација; 

услуге телеконференција и видеоконференција.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, припрема 

и вођење спортских догађаја, производња подкаста, 

организовање и вођење радионица [обука], 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање и вођење конгреса, 

организовање и вођење конференција, организовање 

и вођење конференција за штампу, учешће на 

конференцијама за штампу, продукција радио и 

телевизијских програма, консултантске и 

информативне услуге за припрему, извођење и 

организацију радионица (обука); организовање и 

вођење радионица; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, вођењем и 

организацијом конгреса; организирање и извођење 

семинара; саветодавне и информативне услуге у вези 

с припремом, вођењем и организацијом симпозијума; 

организовање и вођење симпозијума; онлајн 

публикације; организација изложби у културне или 

образовне сврхе; организација балова; издавање 

књига; огледне лекције у практичним вежбама; 

образовање и обука; издавачке услуге; креирање 

документарних извештаја; организација такмичења 

[образовање и забава]; пружање компјутерских игара 

на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно 

саветовање; образовање, обука; креирање титлова; 

компоновање музике; израда фото извештаја; столно 

издаваштво [креирање публикација помоћу 

рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и 

информативне услуге у вези с припремом, вођењем и 

организацијом концерата; образовање и настава; 

забава; писање текстова (осим рекламних) за 

емитирање путем телетекста; услуге електронске 

публикације; пружање онлајн прегледа књига; 

електронско објављивање текстова; образовање, 

обука, забава и спортске активности; аудио и видео 

продукција и фотографија; издавање периодичних и 

непериодичних публикација, осим рекламних 

текстова; телевизијска забава; организовање 

обилазака са водичем; анализа резултата образовних 

тестова и података за друге; електронско 

објављивање текстова и штампаних материјала (осим 

рекламних текстова) на интернету; продукција радио 

и телевизијских програма; учење на даљину; 

пружање електронских публикација на мрежи; 

објављивање текстова, осим рекламних текстова; 

позоришне представе; позајмљивање књига 

[позајмљивање библиотека]; музејске услуге 

[представе, изложбе]; вођење курсева обуке; 

саветодавне и информативне услуге у вези с 

договарањем, вођењем и организацијом 

конференција; организација спортских такмичења; 

дизајн изгледа, осим у рекламне сврхе; 

фотографисање; организација и приређивање 

концерата;, осим продукције рекламних филмова; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова; писање текстова; електронско објављивање 

онлине књига и часописа; продукција аудио и видео 

записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн 

публикација; информације о забавним догађајима; 

изнајмљивање видео записа [траке, касете]; 

припрема превода; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, извођењем и 
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организацијом колоквијума; дописни курсеви; 

образовање на академијама; видео снимање; филмска 

продукција у студијима; школске услуге 

[образовање]; организација забавних емисија; 

телевизијска и радио забава; филмска продукција; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети на мрежи; продукција емисија; писање и 

објављивање текстова (осим рекламних текстова). 

Кл. 45:  организовање политичких митинга; услуге 

политичког лобирања; делатност политичких 

странака; делатност политичких организација; 

политичко организовање; политичка делатност; 

политичке странке; вођење политичких кампања; 

вођење изборних кампања; ревизија правне 

усклађености; ревизија регулаторне усклађености; 

политички маркетинг; учешће на локалним, 

републичким и градским изборима; услуге онлајн 

друштвених мрежа; услуге мирног решавања 

спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге 

медијације; правна истраживања; услуге 

безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења; 

консултантске услуге у области безбедности; правне 

услуге; спровођење политичких истраживања и 

анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне 

сврхе; услуге алтернативног решавања спорова; 

арбитражне услуге; посредовање.   
 

(111) 83442 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-672 (220) 12.04.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Иван Станковић, Страхињића Бана 002Б/3, 

12000, Пожаревац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.06; 26.05.08; 26.05.18; 26.05.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) ХЕX #1б93е8, РГБ(27,147,232), ЦМYК (88,37,0,9), 

ХЕX #5ацбфе, РГБ(90,203,254), ЦМYК(65,20,0,0), 

бела- (ХЕX #фефефе, РГБ(254,254,254), ЦМYК(0,0,0,0), 

тамно плава -(ХЕX 047аб5, РГБ(4,122,181), 

ЦМYК(86,45,7,0)  

(511) Кл. 1:  неодимијум.  

 

Кл. 9:  магнети; украсни магнети; апарати за 

анализирање хране; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за мерење; апарати и 

инструменти за физику; детектори; зујалице; 

магнетне траке; метал детектори за индустријску или 

војну примену; електромагнетни калемови; магнетне 

идентификационе картице.  

Кл. 42:  графички дизајн; графички дизајн промотивног 

материјала; истраживање и развој нових производа за 

друге; услуге индустријског дизајна; калибрација [мерење]; 

истраживања из области физике; инжењерске услуге.  
 

(111) 83443 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-577 (220) 29.03.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Јездимир Куч, Зоре Јовановић 17,  

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, жута  

(511) Кл. 16:  амбалажа за флаше од папира или картона; 

блокови [канцеларијски материјал]; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]; врећице [коверте, кесе] од папира 

или пластике, за паковање; држачи списа, докумената 

[канцеларијски прибор]; календари; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; картон; кесе за 

набавку од папира или пластике; коверте; летци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; материјал за обуку 

[изузев апарата]; налепнице [канцеларијски прибор]; 

огласни панои од папира или картона; оловке; омотачи за 

флаше од картона или папира; памфлети; папир; папир за 

копирање; папирне или картонске кутије; плакати од 

папира или картона; постери; проспекти; транспаренти 

[банери] од папира; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; фолије од папира или пластике за одржавање 

влаге за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампани]; фотографије 

[штампане]; шаблони [од папира]; штампане ствари; 

штампани роковници.  
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Кл. 29:  јогурт; кварк; кефир; кисело млеко; 

кондензовано млеко; конзервисана паприка; милк 

шејк; млеко; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; мућена павлака, шлаг; напици од 

млека, у којима млеко преовлађује; напици са 

бактеријама млечне киселине; павлака [млечни 

производ]; производи од млека; протеинско млеко; 

путер; путер крем; свеж сир; сир; сметана; сурутка; 

уштипци од свежег сира; ферментисано млеко; 

ферментисано печено млеко.  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању на 

позиве за подношење понуда; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција рекламног 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; истраживање 

тржишта; маркетинг; маркетиншка истраживања; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн тржишта 

за купце и продавце роба и услуга; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; пословна истраживања; 

пословне процене; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

проналажење особља; професионалне пословне 

консултације; пружање пословних информација; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем 

наруџбеница; саветодавне услуге у пословном 

управљању; циљни маркетинг.  
 

(111) 83444 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-578 (220) 29.03.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Јездимир Куч, Зоре Јовановић 17,  

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.13.01; 05.03.13; 05.03.15; 05.11.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена  

(511) Кл. 16:  амбалажа за флаше од папира или картона; 

блокови [канцеларијски материјал]; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]; врећице [коверте, кесе] од 

папира или пластике, за паковање; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; календари; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим 

намештаја; картон; кесе за набавку од папира или 

пластике; коверте; летци, флајери; листови папира 

[канцеларијски]; материјал за обуку [изузев апарата]; 

налепнице [канцеларијски прибор]; огласни панои од 

папира или картона; оловке; омотачи за флаше од 

картона или папира; памфлети; папир; папир за 

копирање; папирне или картонске кутије; плакати од 

папира или картона; постери; проспекти; транспаренти 

[банери] од папира; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; фолије од папира или пластике за одржавање 

влаге за паковање хране]; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; формулари [штампани]; 

фотографије [штампане]; шаблони [од папира]; 

штампане ствари; штампани роковници.  

Кл. 29:  јогурт; кварк; кефир; кисело млеко; 

кондензовано млеко; конзервисана паприка; милк 

шејк; млеко; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; мућена павлака, шлаг; напици од 

млека, у којима млеко преовлађује; напици са 

бактеријама млечне киселине; павлака [млечни 

производ]; производи од млека; протеинско млеко; 

путер; путер крем; свеж сир; сир; сметана; сурутка; 

уштипци од свежег сира; ферментисано млеко; 

ферментисано печено млеко.  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; 

истраживање тржишта; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; обавештења о пословима; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна истраживања; 

пословне процене; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

пословних информација; рекламирање на радију; 
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рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

саветодавне услуге у пословном управљању; циљни 

маркетинг.  
 

(111) 83445 (181) 27.01.2032. 

(210) Ж- 2022-106 (220) 27.01.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Дејан Јеленковић, Братства Јединства 55, 

81000, Подгорица, ME 

(740) Игор Митић, адвокат, Кнеза Милоша 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 26.05.01; 26.05.02; 26.05.16; 27.05.01; 

27.05.09; 29.01.03; 29.01.06  

(591) светло тиркизна, тамно тиркизна и бела.  

(511) Кл. 37:  генералне поправке машина и мотора; 

гланцање и полирање; дезинфиковање; инсталација, 

одржавање и поправка електричних уређаја; 

инсталација, одржавање и поправка електронских, 

електричних и механичких апарата; инсталација, 

одржавање и поправка зубарских апарата и 

инструмената; инсталација, одржавање и поправка 

медицинских апарата и инструмената; инсталација, 

одржавање и поправка хируршких апарата и 

инструмената; инсталација, одржавање и поправка 

хируршких, медицинских, стоматолошких и 

ветеринарских апарата и инструмената; монтажа 

машина; одржавање медицинских апарата и 

инструмената; одржавање медицинских инструмената; 

одржавање медицинских уређаја; отклањање сметњи на 

електричним апаратима; поправка или одржавање 

медицинских машина и апарата; поправка или 

одржавање медицинских машина и апарата и пружање 

информација о томе; чишћење хируршких инструмената 

и опреме; услуге одржавања и поправке.  

Кл. 44:  зубарске услуге; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање медицинских апарата; 

изнајмљивање медицинских апарата и система; 

изнајмљивање медицинских машина и апарата; 

изнајмљивање опреме за медицинску и здравствену 

негу; лекарски прегледи; медицинска помоћ; 

медицинске и здравствене услуге; медицинске и 

хируршке услуге; медицинске консултације; 

медицински скрининг; медицинско консултовање; 

медицинско саветовање; медицинско тестирање ради 

давања дијагнозе или лечења; пружање информација 

о измајмљивању медицинских машина и апарата; 

пружање информација о медицинским прегледима; 

пружање информација о медицинским услугама; 

пружање информација о стоматолошким услугама; 

услуге избељивања зуба; услуге зубног 

хигијеничара; услуге лекара; услуге медицинске 

дијагностике [тестирања и анализе]; услуге 

медицинске и хируршке дијагнозе; услуге мобилних 

стоматолошких ординација; услуге пружања 

медицинских информација преко интернета; услуге 

седације у стоматологији; услуге стоматолошких 

клиника.  
 

(111) 83446 (181) 08.02.2032. 

(210) Ж- 2022-203 (220) 08.02.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(300) 2021776567  22.11.2021.  RU. 

(732) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345 

Panjing Street,, Panlong District, Kunming 650225,, CN 

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

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24  

(511) Кл. 34:  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(111) 83447 (181) 08.02.2032. 

(210) Ж- 2022-207 (220) 08.02.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(300) 2021776570  22.11.2021.  RU. 

(732) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345 

Panjing Street,, Panlong District, Kunming 650225,, CN 

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

(540) 
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(531) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.13  

(511) Кл. 34:  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(111) 83448 (181) 08.02.2032. 

(210) Ж- 2022-202 (220) 08.02.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(300) 2021776566  22.11.2021.  RU. 

(732) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345 

Panjing Street,, Panlong District, Kunming 650225,, CN 

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

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24; 26.11.08; 27.05.08; 27.05.11; 

27.05.13  

(511) Кл. 34:  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(111) 83449 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-954 (220) 30.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) STR MALI TRG TRAILOVIĆ MIRJANA PR 

KOBILJE, Кобиље б.б., 12313 , Божевац, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.03.02; 05.03.13; 05.03.20; 05.05.20; 19.11.04; 

25.05.05; 26.03.12; 26.03.13; 26.03.14; 26.04.11; 

29.01.12  

(591) песак-ЦМYК: Ц=6 М=7 Y=15 К=0 1; зелена- 

ЦМYК: Ц=100 М=0 Y=100 К=70)  

(511) Кл. 1:  течна ђубрива.  
 

(111) 83450 (181) 13.05.2032. 

(210) Ж- 2022-854 (220) 13.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Apta Medica Internacional d.o.o. , Likozarjeva ulica 6, 

1000, Ljubljana, SI 

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

11000, Београд 

(540) 

AptaPharma 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати;  хемијски 

препарати за фармацеутску употребу; хемијски 

препарати за медицинску употребу; хемијски 

препарати за ветеринарску употребу; лекови за 

људску употребу; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови за ветеринарску употребу; 

антибиотици; аналгетици; лекови за 

кардиоваскуларна обољења; лекови против 

хипогликемије; лекови против тумора; лекови 

против туберкулозе; лекови против знојења ногу; 

лекови против дијареје; лекови против грознице; 

лекови против болова за ветеринарску употребу; 

лекови против болова; лекови против алергије; 

лекови против акни; лекови који се издају без 

рецепта; лекови који делују на аутономни нервни 

систем за медицинску употребу; лекови за употребу 

у стоматологији; лекови за ублажавање стомачног 

затвора; лекови за ублажавање симптома алергије; 

лекови за регуглисање менструалног циклуса; лекови 

за опекотине; лекови за нерве; бета блокатори; 

биљни лекови; биљни препарати; биљни суплементи; 

вакцине; ветеринарске вакцине; вештачке сузе; 

витамини; витамински препарати; дентални 

анестетици; ензими за медицинску употребу; ензими 

за ветеринарску употребу; ензими као додатак 

исхрани; капсуле за лекове; кардиоваскуларна 

средства за медицинску примену; помоћна лековита 

средства; медицински и хируршки фластери; храна 

за бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње;   
 

(111) 83451 (181) 13.05.2032. 

(210) Ж- 2022-858 (220) 13.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) АрхиКњига д.о.о, Љубостињска број 2,  

11000, Београд, RS 
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(740) Снежана Митровић, адвокат, Бачванска 21а, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.07.01; 26.11.09; 26.11.12; 27.05.22  

(511) Кл. 16:  уџбеници у штампаној и електронској 

форми; штампани материјал, фотографије; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице; 

нотеси; штампани материјал [вискока штампа]; 

блокови за цртање; свеске; географске мапе; глобуси; 

школска опрема [свеске и прибор за писање].  

Кл. 35:  оглашавање уџбеника и осталих наставних 

средстава.  

Кл. 38:  комуникација путем интернета између два 

или више лица.  

Кл. 41:  услуге које обухватају све врсте обучавања 

лица, услуге представљања ликовне или књижевне 

уметности у културне и образовне сврхе.  

Кл. 42:  услуге инжењера које се предузимају ради 

истраживања у научним и технолошким областима.  

Кл. 45:  услуге истраживања које се односе на 

сигурност појединца и група; услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима.  
 

(111) 83452 (181) 01.06.2032. 

(210) Ж- 2022-979 (220) 01.06.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

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

Indianapolis, Indiana 46285 , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

MOUNJARO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83453 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-953 (220) 30.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд- 

Нови Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.09; 

27.05.09; 27.05.15; 27.05.24  

(511) Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, 

изнајмљивање возила.  
 

(111) 83454 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-955 (220) 30.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд- 

Нови Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 27.5.9 

(511) Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, 

изнајмљивање возила.  
 

(111) 83455 (181) 16.05.2032. 

(210) Ж- 2022-870 (220) 16.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) Мирко Митић, Михаила Динића бр. 006, 

12000, Пожаревац, RS 

(740) Тијана Жунић Марић, адвокат, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 
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(531) 01.03.01; 01.03.09; 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 

05.03.14; 05.11.02; 27.05.12; 28.05.00; 29.01.15  

(591) зелена, наранџаста, браон, црна, бела  

(511) Кл. 29:  воће, конзервисано; џемови; 

кристализовано воће; воће, кувано; намази од воћног 

желеа; воћна пулпа; желе за исхрану; сокови од поврћа 

за кување; мармелада; салате од воћа; кора од воћа; 

воћни чипс; воће конзервисано у алкохолу; пире од 

јабука; грицкалице на бази воћа; компоти; аранжмани од 

обрађеног воћа; бобичасто воће, конзервирано; воће, 

прерађено; намази на бази поврћа.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; 

безалкохолни воћни напици; препарати за прављење 

безалкохолних напитака; безалкохолни концентрати за 

прављење напитака; воћни сокови; сирупи за пића; воде 

[пића]; минерална вода [пиће]; сокови од поврћа [пића]; 

сода вода; шербети [пића]; безалкохолна пића; 

аперитиви, безалкохолни; воћни нектар [безалкохолни]; 

сок од јабуке, безалкохолни; безалкохолни напици на 

бази меда; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолна пића од сушеног воћа; радлер; суве 

мешавине на бази скроба за припрему напитака.  

Кл. 33:  воћни екстракти, алкохолни; битери [горка 

алкохолна пића]; аперитиви; дестилована пића; 

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

ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; 

крушковача; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; помешана алкохолна пића, 

која нису на бази пива; напици на бази вина.  
 

(111) 83456 (181) 13.05.2032. 

(210) Ж- 2022-862 (220) 13.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) HOLYCODE DOO BEOGRAD, Јурија Гагрина 

12 спрат 4, 11070, Нови Београд, RS 

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

11080, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.21; 24.17.02; 24.17.07; 26.01.25; 26.04.22; 

27.03.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена, сива  

(511) 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) 83457 (181) 13.05.2032. 

(210) Ж- 2022-861 (220) 13.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) HOLYCODE DOO BEOGRAD, Јурија Гагрина 

12 спрат 4, 11070, Нови Београд, RS 

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

11080, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.21; 26.01.25; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена, сива  

(511) 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) 83458 (181) 13.05.2032. 

(210) Ж- 2022-860 (220) 13.05.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) HOLYCODE DOO BEOGRAD, Јурија Гагрина 

12 спрат 4, 11070, Нови Београд, RS 

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

11080, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.21; 24.17.02; 24.17.07; 26.01.25; 27.03.01; 

27.05.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена, сива  

(511) 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.  
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(111) 83459 (181) 07.03.2032. 

(210) Ж- 2022-403 (220) 07.03.2022. 

 (151) 24.10.2022. 

(732) BREKALO, Ivan, Spinčićeva 17/1,  

21000, Split, HR 

(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41,  

11000, Београд 

(540) 

ŠAHOVSKA GARNITURA BOJ 

NA KOSOVU POLJU 

(511) Кл. 16:  кутије од картона или папира; 

папирнате или пластичне врећице; врећице 

[омотнице, торбице] од папира или пластике за 

паковање.  

Кл. 20:  кутије од дрвета или пластике.  

Кл. 28:  игре шаха; плоче за шах; шаховски 

комплети; шаховске фигуре.  
 

(111) 83460 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-937 (220) 24.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА НЕВЕНА ДОО 

БЕОГРАД, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.01; 01.07.06; 01.15.11; 02.05.06; 02.09.01; 

24.03.18; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) пастелно плава, розе, зелена, жута, лила  

(511) Кл. 3:  марамице натопљене са козметичким 

лосионима; марамице за бебе натопљене препаратима за 

чишћење; немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; сапун, козметички препарати за купање; 

парфимеријски производи и етарска уља; памучни 

штапићи за козметичку употребу, козметика, тоалетни 

производи; козметичке креме, уља за козметичку 

примену, шампони, препарати за туширање за личну 

хигијену и дезодорисање (тоалетни препарати), 

козметички препарати за негу коже.  

Кл. 5:  марамице натопљене фармацеутским 

лосионима; фармацеутски и медицински препарати; 

помаде за медицинску употребу, пелене за бебе, 

непромочиве гаћице за бебе, анибактеријски сапуни.   

Кл. 35:  рекламирање преко плаката, објављивање 

рекламних текстова; oглашавање, рекламирање.  

  

(111) 83461 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-971 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) International Foodstuffs Co LLC,  

P.O Box No. 4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ROYAL LATHER  

(511) Кл. 3:  тоалетни сапуни; детерџенти; 

детерџентни сапуни; шампони, козметика; уља за 

кожу и косу; лосиони за кожу и косу и други 

производи из ове класе за негу коже и косе; течни 

сапуни; препарати за чишћење, полирање, рибање и 

абразивни препарати и хигијенски раствори; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама, парфимерија.  
 

(111) 83462 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-972 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SAVANNAH  

(511) Кл. 3:  тоалетни сапуни; детерџенти; 

детерџентни сапуни; шампони, козметика; уља за 

кожу и косу; лосиони за кожу и косу и други 

производи из ове класе за негу коже и косе; течни 

сапуни; препарати за чишћење, полирање, рибање и 

абразивни препарати и хигијенски раствори; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама, парфимерија.  
 

(111) 83463 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-964 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) International Foodstuffs Co LLC,  

P.O Box No. 4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

IFFCO 

(511) Кл. 29:  јестива уља; масти; ги пречишћени 

путер [ghее]; маргарин; путер; производи за супу; 

млеко и млечни производи; млеко с укусом; млечни 

шејкови; месо; риба; живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; преливи свих врста и описа укључујући 
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преливе који нису млечни; слатка павлака; желеи; 

џемови; компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира 

и које нису на бази кромпира; чипс од кромпира и 

листићи од кромпира; све врсте конзервисаног и 

сушеног сочива, пасуља, грашка и махунарки (који 

нису за употребу у пољопривреди); печурке; 

конзервисани кикирики.  

Кл. 30:  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски састојци; 

преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и сосови 

(зачини); полуготови производи од теста; смрзнуто 

тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); сладоледи; 

смрзнути десерти који нису млечни; смрзнути воћни 

десерти; ледени десерти; кафа; чај; какао; шећер; 

пиринач; тапиока; саго; замена за кафу; хлеб; пециво; 

меласа; со; сенф; брашно од житарица; зачини; 

прехрамбена пића (производи на бази зрневља и биља); 

умаци; биљни чај; мед; кокице.  

Кл. 32:  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици, енергетска пића, пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака,  сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(111) 83464 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-965 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 4115, 

Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.17  

(511) Кл. 29:  јестива уља; масти; ги пречишћени 

путер [ghее]; маргарин; путер; производи за супу; 

млеко и млечни производи; млеко с укусом; млечни 

шејкови; месо; риба; живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; преливи свих врста и описа укључујући 

преливе који нису млечни; слатка павлака; желеи; 

џемови; компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира 

и које нису на бази кромпира; чипс од кромпира и 

листићи од кромпира; све врсте конзервисаног и 

сушеног сочива, пасуља, грашка и махунарки (који 

нису за употребу у пољопривреди); печурке; 

конзервисани кикирики.  

Кл. 30:  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски састојци; 

преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и сосови 

(зачини); полуготови производи од теста; смрзнуто 

тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); сладоледи, 

смрзнути десерти који нису млечни; смрзнути воћни 

десерти; ледени десерти; кафа; чај; какао; шећер; 

пиринач; тапиока; саго; замена за кафу; хлеб; пециво; 

меласа; со; сенф; брашно од житарица; зачини; 

прехрамбена пића (производи на бази зрневља и биља); 

умаци; биљни чај; мед; кокице..  

Кл. 32:  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици; енергетска пића; пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака, сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(111) 83465 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-966 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 4115, 

Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TRISTAR 

(511) Кл. 29:  јестива уља; масти; ги пречишћени 

путер [ghее]; маргарин; путер; производи за супу; 

млеко и млечни производи; млеко с укусом; млечни 

шејкови; месо; риба; живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; преливи свих врста и описа укључујући 

преливе који нису млечни; слатка павлака; желеи; 

џемови; компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира 

и које нису на бази кромпира; чипс од кромпира и 

листићи од кромпира; све врсте конзервисаног и 

сушеног сочива, пасуља, грашка и махунарки (који 

нису за употребу у пољопривреди); печурке; 

конзервисани кикирики.  
 

(111) 83466 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-967 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 
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(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 4115, 

Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

HAYAT 

(511) Кл. 29:  јестива уља; масти; ги пречишћени 

путер [ghее]; маргарин; путер; производи за супу; 

млеко и млечни производи; млеко с укусом; млечни 

шејкови; месо; риба; живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; преливи свих врста и описа укључујући 

преливе који нису млечни; слатка павлака; желеи; 

џемови; компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира 

и које нису на бази кромпира; чипс од кромпира и 

листићи од кромпира; све врсте конзервисаног и 

сушеног сочива, пасуља, грашка и махунарки (који 

нису за употребу у пољопривреди); печурке; 

конзервисани кикирики.  

Кл. 30:  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски састојци; 

преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и сосови 

(зачини); полуготови производи од теста; смрзнуто 

тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); сладоледи, 

смрзнути десерти који нису млечни; смрзнути воћни 

десерти; ледени десерти; кафа; чај; какао; шећер; 

пиринач; тапиока; саго; замена за кафу; хлеб; пециво; 

меласа; со; сенф; брашно од житарица; зачини; 

прехрамбена пића (производи на бази зрневља и биља); 

умаци; биљни чај; мед; кокице.  

Кл. 32:  безалкохолна пића, нарочито освежавајући напици; 

енергетска пића; пића на бази сурутке и изотонични напици 

(хипертонични и хипотонични) за спортске потребе; 

минерална и газирана вода; воћни напици и воћни сокови, 

нектари, сирупи и други препарати за прављење напитака, 

сокови у праху и шумеће таблете за прављење 

безалкохолних пића и коктела.  
 

(111) 83467 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-968 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 4115, 

Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NOOR 

(511) Кл. 29:  јестива уља; масти; ги пречишћени 

путер [ghее]; маргарин; путер; производи за супу; 

млеко и млечни производи; млеко с укусом; млечни 

шејкови; месо; риба; живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано; сушено и кувано воће и 

поврће; преливи свих врста и описа укључујући 

преливе који нису млечни; слатка павлака; желеи; 

џемови; компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира 

и које нису на бази кромпира; чипс од кромпира и 

листићи од кромпира; све врсте конзервисаног и 

сушеног сочива; пасуља; грашка и махунарки (који 

нису за употребу у пољопривреди); печурке; 

конзервисани кикирики.  

Кл. 30:  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски састојци; 

преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и сосови 

(зачини); полуготови производи од теста; смрзнуто 

тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); сладоледи, 

смрзнути десерти који нису млечни; смрзнути воћни 

десерти; ледени десерти; кафа; чај; какао; шећер; 

пиринач; тапиока; саго; замена за кафу; хлеб; пециво; 

меласа; со; сенф; брашно од житарица; зачини; 

прехрамбена пића (производи на бази зрневља и биља); 

умаци; биљни чај; мед; кокице.  

Кл. 32:  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици; енергетска пића; пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака, сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(111) 83468 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-970 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 4115, 

Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

RAHMA 

(511) Кл. 29:  маслиново уље, изузев намаза на бази 

маслиновог уља.   
 

(111) 83469 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1060 (220) 10.06.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

DELTOKLIK 

(511) Кл. 10:  медицински апарати и инхалатори.  
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(111) 83470 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1061 (220) 10.06.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

WAVEHALER 

(511) Кл. 10:  медицински апарати и инхалатори.  
 

(111) 83471 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1062 (220) 10.06.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

VERSAHALER 

(511) Кл. 10:  медицински апарати и инхалатори.  
 

(111) 83472 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-962 (220) 30.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5a,  

11080, Београд-Земун, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

PERIGARD 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи; лекови.  
 

(111) 83473 (181) 17.05.2032. 

(210) Ж- 2022-874 (220) 17.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 

Oaks Parkway, 95119, San Jose, California , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

OPTINAND 

(511) Кл. 9:  уређаји за складиштење података у 

облику хард диск драјвова са полупроводничким 

меморијским уређајима; уређаји за складиштење 

података у облику хибридних диск драјвова; апарати за 

снимање, пренос или репродуковање звука и слике; 

рачунарски софтвер, снимљени и који се може 

преузети а који омогућава проналажење података; 

јединице за чување резервне копије на рачунару; 

рачунарски диск драјвови и рачунарске меморије за 

складиштење података за дељење датотека и резервне 

копије преко мреже или облака; диск драјвери за 

рачунаре; рачунарски хардвер и снимљени софтвер за 

складиштење података и оптимизацију коришћења 

података; компјутерски хардвер; рачунарске меморије; 

хардвер за рачунарске мреже; хард диск драјвови; 

полупроводнички меморијски уређаји; дискетне 

јединице у чврстом стању.  
 

(111) 83474 (181) 13.05.2032. 

(210) Ж- 2022-863 (220) 13.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Smartrac Investment B.V., Willem 

Enthovenstraat 11, NL-2342 BH Oegstgeest, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SMARTRAC 

(511) Кл. 9:  снимљени садржај; софтвер; мобилне 

апликације; ит и аудиовизуелни, мултимедијални и 

фотографски уређаји; транспордери за идентификацију 

путем радио фреквенције [рфид]; читачи за 

идентификацију путем радио фреквенције [рфид]; 

терминали за пријем сигнала; бежичне тастатуре; 

сигурносни и безбедносни уређаји и уређаји за заштиту и 

сигнализацију; уређаји за контролу приступа; 

идентификационе картице, кодиране; електронске 

етикете/тагови; апарати за спречавање провала, изузев за 

возила; уређаји за мерење, детекцију, праћење и контролу; 

уређаји за бележење и снимање података; апарати за 

кодирање и читање; електронске ознаке; електронски 

уређаји за плаћање; сва напред наведена роба изузев за 

коришћење у области полиуретана, бризгања и екструзије; 

сва напред наведена роба изузев за коришћење у мерењу и 

одређивању положаја, оријентацији и/или кретању 

предмета, особа или животиња.  

Кл. 42:  научна и индустријска истраживања; рачунарско 

програмирање; професионално саветовање (непословно) 

из области рфид технологије; саветодавне услуге из 

области технологије; технолошко саветовање у вези са 

производњом и обрадом микро-делова; електротехничко 

и електронско инжењерство; услуге програмирања и 

развој и инсталација рачунарских софтверских 

апликација прилагођених корисницима и апликација за 

управљање радио фреквенцијским идентификационим 

апаратима који се могу програмирати; све напред 

наведене услуге изузев у области полиуретана, бризгања 

и екструзије; све напред наведене услуге изузев из 

области мерења и одређивања положаја, оријентације 

и/или кретања предмета, особа или животиња.  
 

(111) 83475 (181) 21.01.2032. 

(210) Ж- 2022-92 (220) 21.01.2022. 

 (151) 25.10.2022. 
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(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,  

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

RUXMEOR 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

суплементи за људе и животиње; фластери, материјали 

за завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска 

смола; дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 83476 (181) 08.03.2032. 

(210) Ж- 2022-413 (220) 08.03.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 

Regina, Saskatchewan S4T 7T9, CA 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

VITERRA 

(511) Кл. 31:  сирова и непрерађена зрна и семена, 

која нису за сетву; храна и пића за животиње; 

намирнице за стоку, укључујући храну за животиње, 

храну за животиње у виду гранула од остатака 

житарица и млевене хране; храна за животиње која 

садржи семење и зрневље, укључујући регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, травнату крму, травњаке и башту, 

махунарке, сточну храну, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачицу, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.  
 

(111) 83477 (181) 08.03.2032. 

(210) Ж- 2022-414 (220) 08.03.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 

Regina, Saskatchewan S4T 7T9, CA 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 31:  сирова и непрерађена зрна и семена, 

која нису за сетву; храна и пића за животиње; 

намирнице за стоку, укључујући храну за животиње, 

храну за животиње у виду гранула од остатака 

житарица и млевене хране; храна за животиње која 

садржи семење и зрневље, укључујући регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, травнату крму, травњаке и башту, 

махунарке, сточну храну, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачицу, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.  
 

(111) 83478 (181) 08.03.2032. 

(210) Ж- 2022-415 (220) 08.03.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 

Regina, Saskatchewan S4T 7T9, CA 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 31:  сирова и непрерађена зрна и семена, 

која нису за сетву; храна и пића за животиње; 

намирнице за стоку, укључујући храну за животиње, 

храну за животиње у виду гранула од остатака 

житарица и млевене хране; храна за животиње која 

садржи семење и зрневље, укључујући регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, травнату крму, травњаке и башту, 

махунарке, сточну храну, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачицу, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.  
 

(111) 83479 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-963 (220) 31.05.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, also 

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

151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 06.07.01; 24.17.02; 26.04.12; 26.04.16; 

26.11.13; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена (Пантоне 186 Ц), плава (Пантоне 294 

Ц), светло-сива (Пантоне 7 Ц)  
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(511) Кл. 9:  кредитне картице; кодиране кредитне 

картице; кодиране пластичне картице; кагнетне дебитне 

картице; магнетне картице; електронске картице за 

попуст; паметне картице лојалности; кодиране картице 

лојалности; кодиране (магнетне) картице; кодиране 

картице; магнетно кодиране картице.  

Кл. 16:  кредитне картице без магнетног кодирања; 

дебитне картице без магнетног кодирања; штампане 

картице.  

Кл. 35:  услуге картице лојалности; услуге програма 

лојалности, подстицаја и бонус програма; услуге 

организације, рада и надзора шема лојалности и 

подстицајних шема; услуге унапређења продаје кроз 

програме лојалности купаца; услуге управљања 

лојалношћу купаца путем подстицајних или 

промотивних шема. 

Кл. 36:  услуге кредитних картица; услуге издавање 

кредитних и дебитних картица; пружање услуга 

кредитних и дебитних картица; услуге издавања 

вредносних симбола (знакова) у вези са шемама 

лојалности купаца; услуге финансијског пословања.  
 

(111) 83480 (181) 20.01.2032. 

(210) Ж- 2022-85 (220) 20.01.2022. 

 (151) 25.10.2022. 

(732) E. & J. Gallo Winery   , 600 Yosemite Boulevard, 

Modesto, California 95354, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

GALLO FAMILY 

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

(111) 83481 (181) 24.01.2032. 

(210) Ж- 2022-142 (220) 24.01.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) SIMEX ORGINAL DOO SUBOTICA, 

Сегедински пут 80, Суботица, RS 

 

(540) 

VUČICA 

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

(111) 83482 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1030 (220) 08.06.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

KOLHINN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  

(111) 83483 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-840 (220) 11.05.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) PROIZVODNO-TRANSPORTNO 

PREDUZEĆE SANI GROUP DOO ŠABAC,  

Војводе Путника 58, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.22; 26.01.24; 26.11.12; 

27.05.09; 27.05.10; 28.05.00  

(511) Кл. 43:  услуге ресторана; услуге барова; 

кетеринг хране и пића; услуге ресторана који нуде 

храну за понети.  
 

(111) 83484 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-684 (220) 12.04.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.17; 01.13.01; 01.15.09; 17.02.01; 24.17.25; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, жута  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за алкохолна 

пића направљен од хартија и картона; штампане 

ствари; фотографије; канцеларијски материјал; 

нарочито етикете и налепнице за производе и 

амбалажа за паковање производа, штампани каталози 

и маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна 

пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића); 

дигестиве (ликере и жестока пића).  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива); битери (горка 

алкохолна пића); дигестиви (ликери и жестока пића).  
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Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и на мало алкохолним пићима (изузев пивом); 

битерима (горким алкохолним пићима); дигестивима 

(ликерима и жестоким пићима).  
 

(111) 83485 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-695 (220) 13.04.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110, 

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.11; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црна  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за вина 

направљен од хартије и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за вина.  

Кл. 33:  вина.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и мало у вези са винима.  
 

(111) 83486 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-696 (220) 13.04.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.11; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за вина 

направљен од хартије и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за вина.  

Кл. 33:  вина.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и на мало у вези са винима.  
 

(111) 83487 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-698 (220) 14.04.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.16; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за вина 

направљен од хартије и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за вина.  

Кл. 33:  вина.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и на мало у вези са винима.  
 

(111) 83488 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-981 (220) 02.06.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

 11000, Београд 

(540) 

INSAJDER 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 83489 (181) 24.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2240 (220) 24.12.2021. 

 (151) 26.10.2022. 

(300) 14919/2021  06.10.2021.  CH. 

(732) Orphea S.A., Via Sottobisio 28b, CH-6828 

Balerna , CH 
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(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

ORPHEA 

(511) Кл. 3:  абразивна средства; омекшивачи; 

омекшивачи за тканине;  кесице потпури за јастуке са 

ароматерапијом; воскови за полирање;препарати за 

избељивање и друге супстанце за прање веша; 

препарати за чишћење, полирање, одмашћивање и 

стругање; миришљави дезодоранси за просторије; 

детердженти, осим оних који се користе у 

производним процесима и за медицинску употребу; 

детердженти за чишћење рерни; детердженти за 

чишћење тепиха са дезодорансом; детердженти за 

употребу у домаћинству; детердженти у праху; 

детердженти за аутомобиле; детердженти за прање 

веша; детердженти за чишћење клозетске шоље; 

детердженти за машине за прање судова; дифузори са 

миришљавим штапићима за просторије; заменски 

мириси за електричне дифузоре за просторије; 

заменски мириси за неелектричне дифузоре за 

просторије;  течности против клизања за подове; 

течности за прање веша; вишенаменске течности и 

прашкови за чишћење, полирање и стругање; 

течности за прање ветробранског стакла; средства за 

полирање аутомобила; сјај за обућу; етерична уља као 

парфеми за прање веша;  етарска уља за индустријску 

употребу; крпе натопљене детерджентом за чишћење 

стакала наочара; крпе натопљене средствима за 

чишћење; натопљене крпе за чишћење, брисање 

прашине или полирање; натопљене крпе за чишћење; 

миришљави потпури; хемијски препарати за чишћење 

за употребу у домаћинству; препарати и средства за 

чишћење; препарати за чишћење подова; препарати за 

чишћење ветробранског стакла; препарати за 

чишћење тепиха; препарати за апретуру за прање 

веша; препарати за чишћење, прање и полирање; 

препарати за избељивање и друга средства за 

перионице; препарати за одмашћивање за употребу у 

домаћинству; препарати за чишћење за личну 

употребу; препарати за чишћење тканина; препарати 

за чишћење, заштиту и очување површина возила; 

универзални препарати за чишћење; препарати за 

чишћење за употребу у домаћинству; прозводи за 

апретуру веша; производи за прање веша; производи 

за полирање коже; производи за чишћење; производи 

за чишћење аутомобила; препарати за парфимисање 

рубља; производи за чишћење тапета; производи за 

чишћење тапацираног намештаја;  миришљаве 

врећице; сапун за прање веша; течни сапун за прање 

веша; течни сапун за судове; сапуни за употребу у 

домаћинству; супстанце за прање веша; антистатички 

спрејеви за одећу; миришљави и освежавајући 

спрејеви за тканине; миришљави спрејеви за рубље;   

Кл. 5:  хватач мува; вода обогаћена хранљивим 

материјама; прехрамбене намирнице и дијететске 

супстанце за медицинску или ветеринарску 

употребу; средства против буђи; средства против 

паразита; артикли за превијање; бактерициди; 

лепљиви папир против мува; папир против мољаца; 

фластери, материјали за превијање; огрлице против 

паразита за животиње; огрлице против бува; 

антисептички завој; креме против свраба; лековите 

креме; лековите креме за кожу; медицинске креме за 

негу коже; креме за курје очи и жуљеве; лековите 

креме за усне; лековите пасте за зубе; дезодоранси, 

осим оних за личну употребу или за животиње; 

дезодоранси за просторије; дезодоранси за 

аутомобиле; дезодоранси за обућу; дезодоранси за 

одећу или текстил; дезодоранси за кућу; дезодоранси 

за лежаљке за животиње; дезодоранси за тепихе; 

дезодоранси за тканине; дезодоранси у спреју за 

просторије; антибактеријски детердженти; 

дезинфекциони детердженти за купатила; 

детердженти за дезинфекцију клозетске шоље; 

лековита средства за чишћење коже и рана; средства 

за дезинфекцију; вишенаменска дезинфекциона 

средства; дезинфекциона средства за прање руку; 

средства за дезинфекцију контактних сочива; 

дезинфекциона средства за употребу у домаћинству; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе;  

дезинфекциона средства за медицинску употребу; 

балзамичке есенције за медицинску употребу; 

самолепљиви завоји; завоји за ране на кожи; завоји 

за опекотине; марамице и убруси натопљени 

фармацеутским лосионима и кремама; марамице 

натопљене антибактеријским препаратима; марамице 

натопљене репелентима против инсеката; 

фунгициди, хербициди; газа; газа за превијање; 

антибактеријски гелови; антиинфламаторни гелови; 

гелови, креме и раствори за дерматолошку употребу; 

гелови за прву помоћ за локалну употребу; 

антибактеријски хигијенски гел за кожу на бази 

алкохола; гелови за мазање за личну употребу; капи 

за очи; капи за нос; капи за уши; жвакаће гуме за 

медицинску сврху; фластери, материјал за завоје; 

инценси против комараца; репеленти инценси 

против инсеката; инсектициди; инсектициди за 

употребу у домаћинству; средства против инсеката; 

средство против инсеката у облику свећа; средство 

против инсеката у облику уљане лампе; 

антибактеријски лосиони за руке; лековити лосиони 

и креме за тело, кожу, лице и руке; лековити 

лосиони; материјали за превијање; уља за 

медицинску употребу; лоптице од нафталина; 

лековити пудери за стопала; вишенаменска лековита 

ментол помада; лековите помаде за усне; помаде за 

медицинску потребу; хемијски препарати за 

третирање буђи; препарати дезодоранси за 

просторије; фармацеутски препарати за ране; 
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фармацеутски препарати за ублажавање убода 

инсеката; медицински препарати за тоалету; лековити 

препарати за испирање очију; лековити препарати за 

негу и лечење уста; лековити препарати за уклањање 

брадавица; препарати за купање за медицинску 

употребу; препарати за чишћење коже за медицинску 

употребу; препарати за уклањање вашки 

(педикулицид); вишенаменски дезинфекциони и 

дезодорантни препарати; дезинфекциони препарати за 

употребу у домаћинству; лековити препарати и 

супстанце; препарати за негу стопала за медицинску 

употребу; препарати за негу ноктију за медицинску 

употребу; препарати за дезинфекцију руку; препарати 

за уклањање буђи; препарати за уништавање комараца 

помоћу апликација на посебним мрежама; препарати за 

неутралисање мириса са тканина и одеће; препарати у 

спреју за нос; репеленти препарати против животиња, 

птица и инсеката; репеленти препарати против штетних 

инсеката и паразита; санитарни препарати за личну 

хигијену, осим  производа за тоалету; терапеутски 

препарати за купање; антибактеријски производи за 

прање руку; производи против паразита; производи 

против мољаца; производи против жуљева; производи 

против опекотина; дезодоранси за канте за отпатке; 

антибактеријски фармацеутски производи; лековити 

производи за прање руку; производи за уништавање 

паразита; производи за уништавање паразита код људи; 

производи за уништавање пацова; производи за 

уништавање ларви; производи за уништавање пужева; 

производи за уништавање штеточина; производи за 

пречишћавање ваздуха; репеленти против птица; 

репеленти против комараца за примену на кожи; 

репеленти за животиње; биљни лекови; лекови против 

знојења; соли за купање и препарати за купање за 

медицинску употребу; дезинфекционе марамице; 

навлажене лековите марамице; антибактеријски 

сапуни; сапуни за дезинфекцију; лековити сапуни; 

шампон против вашки; инсектицидни шампон за 

животиње;  лековити шампони; суви лековити шампон; 

детерджентни раствори за медицинску употребу; 

раствори за испирање носа; раствори за контактна 

сочива; раствори за испирање очију; антибактеријске 

супстанце за медицинску употребу; биљни спрејеви за 

медицинску потребу; антибактеријски спрејеви; 

антиинфламаторни спрејеви; спрејеви против инсеката; 

деконгестивни назални спрејеви; биљни лековити 

спрејеви и креме за спољашњу  употребу; лековити 

спрејеви; лековити спреј за уста; назални спрејеви за 

медицинску употребу; лековити спрејеви за грло; 

расхладни спрејеви за медицинску употребу; лекови 

талкови за бебе; медицински биљни чајеви; биљни 

чајеви за медицинску употребу; отров за пацове; стони 

чаршави натопљени фармацеутским лосионима; биљне 

масти против свраба кућних љубимаца; биљне масти 

против рана на кожи кућних љубимаца; масти 

против свраба.  

(111) 83490 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1044 (220) 09.06.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

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

26300, Вршац, RS 

(540) 

TORPIKOL 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83491 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1045 (220) 09.06.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

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

26300, Вршац, RS 

(540) 

TIAXIM 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83492 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1043 (220) 09.06.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

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

26300, Вршац, RS 

(540) 

TORPIDIL 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83493 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-949 (220) 27.05.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) YONG TAI DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

87 лок 203, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Срећко П. Митрић, адвокат, Десанке 

Максимовић 9/4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.21; 27.05.22; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) сива, црна, бела  

(511) Кл. 9:  рачунари и периферни рачунарски 

уређаји; мобилни телефони; каблови.  
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(111) 83494 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-938 (220) 27.05.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) Avaya Inc. , 2605 Meridian Parkway, Suite 200, 

Durham, North Carolina 27713, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

AVAYA ONECLOUD 

(511) Кл. 42:  услуге софтвера у виду сервиса (SaaS) 

које садрже услуге обједињене комуникације као 

услуге (ucaas), услуге контакт центра као услуге 

(ccaas) и услуге комуникационе платформе као 

услуге (cpaas), наиме услуге које укључују услуге 

рачунарства у облаку у виду софтвера заснованог на 

облаку за позивне центре и пословне обједињене 

комуникације за омогућавање пословне 

комуникације за телефонске позиве, конференције, 

размену порука, дељење података и софтвер за 

омогућавање услуга комуникационе мреже; 

платформа као услуга (PaaS); истраживања у области 

телекомуникационих технологија.  
 

(111) 83495 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-919 (220) 25.05.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) Rič d.o.o. Prokuplje, Нова Божурна б.б.,  

18400, Прокупље, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 19.01.11; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.16; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; 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).  

Кл. 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.  

Кл. 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.  
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(111) 83496 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-920 (220) 25.05.2022. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) Rič d.o.o. Prokuplje, Нова Божурна б.б., 

18400, Прокупље, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 19.01.11; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.16; 

28.05.00; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена, жута  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; 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).  

Кл. 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.  

Кл. 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.  
 

(111) 83497 (181) 23.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2217 (220) 23.12.2021. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., 

Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 24.03.07; 24.17.09; 26.01.21; 26.11.01; 

26.11.13; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(526) 100% PURE ADRIATIC SEA  
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(511) Кл. 3:  парфимеријски производи, козметички 

производи, тоалетни производи. 

Кл. 5:  лекови за људску употребу; лекови; додаци 

исхрани и дијететски препарати; дијететски и 

хранљиви додаци; дијететски прехрамбени 

производи за медицинску употребу; дијететски 

производи за болеснике; дијететски производи за 

медицинску употребу; фармацеутски препарати за 

људску употребу; хемијско-фармацеутски 

производи; фармацеутски препарати; медицинска 

средства за хигијену; медицински препарати.  
 

(111) 83498 (181) 23.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2216 (220) 23.12.2021. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., 

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 24.03.07; 24.17.09; 26.01.21; 26.11.01; 

26.11.13; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(526) 100% JADRANSKO MORE  

(511) Кл. 3:  парфимеријски производи; козметички 

производи; тоалетни производи.  

Кл. 5:  лекови за људску употребу; лекови; додаци 

исхрани и дијететски препарати; дијететски и 

хранљиви додаци; дијететски прехрамбени 

производи за медицинску употребу; дијететски 

производи за болеснике; дијететски производи за 

медицинску употребу; фармацеутски препарати за 

људску употребу; хемијско-фармацеутски 

производи; фармацеутски препарати; медицинска 

средства за хигијену; медицински препарати.  
 

(111) 83499 (181) 09.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1417 (220) 09.08.2021. 

 (151) 26.10.2022. 

(732) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA, 

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

 

 

(540) 

GLENROSE 

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

(111) 83500 (181) 13.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1411 (220) 13.08.2021. 

 (151) 27.10.2022. 

(732) Omega Business Development d.o.o., 

 Џорџа Вашингтона 12, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 16.01.06; 16.01.08; 27.05.01; 28.05.00; 28.07.00  

(511) Кл. 9:  софтвер (снимљени програми); 

апликациони софтвер; апликације које се могу 

преузети; рачунарски програми; рачунарски системи; 

све наведено у области организације процеса рада, 

људских ресурса и утврђивања, контроле и 

побољшавања ефикасности у компанијама и 

државним органима.  

Кл. 42:  услуге истраживања, дизајна и развоја 

рачунара и софтвера; програмирање за рачунаре; 

креирање веб страница за друге; конверзија 

рачунарских програма и података; развој 

рачунарских система; дизајн рачунарског система; 

анализа рачунарског система; надгледање 

рачунарских система даљинским приступом; 

консултантске услуге у вези с рачунарским 

системима; софтвер као услуга (саас); рачунарство у 

облаку;  консултантске услуге у вези са 

информационом технологијом (ит); хостинг сервера; 

све наведено у области организације процеса рада, 

контроле утрошеног времена и утврђивања, контроле 

и побољшавања ефикасности у компанијама и 

државним органима.  
 

(111) 83501 (181) 01.03.2032. 

(210) Ж- 2022-357 (220) 01.03.2022. 

 (151) 27.10.2022. 

(732) Драган Капичић, Народног фронта 23б,  

21000, Нови Сад, RS 
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 11.01.04; 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) 83502 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-888 (220) 19.05.2022. 

 (151) 27.10.2022. 

(732) Сандра Војнић Пурчар , Даринке Радовић 29, 

24000, Суботица, RS 

(740) Даница Новак, адвокат, Бранислава Нушића 17, 

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 16.03.13; 26.04.14; 26.04.16; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.13; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, сецесијско жута  

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских 

и хигијенских препарата и медицинског материјала.  

Кл. 44:  оптичарске услуге.  

(111) 83503 (181) 18.05.2032. 

(210) Ж- 2022-898 (220) 18.05.2022. 

 (151) 27.10.2022. 

(732) JOIN DOO, Саве Ковачевића б.б., 

 36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.01; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа и покривала за главу.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски прибор.  
 

(111) 83504 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-705 (220) 12.04.2022. 

 (151) 27.10.2022. 

(732) Петар Ристић, Цариградска 073, 18000, Нишка 

Бања, Ниш, RS 

(740) Марко Д. Марковић, адвокат, Страхињића бана 6/4, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) зелена, плава, наранџаста, жута  

(511) Кл. 44: медицинске и здравствене услуге; услуге 

медицинских клиника у области: радиологије, 

неурологије, хирургије и ортопедије; медицинске услуге 

у области радиологије и нуклеарне медицине; 

медицински скрининг; услуге медицинске дијагностике; 

услуге медицинске процене; професионално саветовање 

у области медицинске технологије, медицинских 

операција и ортопедије; хирургија; услуге медицинских 

aнализа за потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије. 
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(111) 83505 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-911 (220) 24.05.2022. 

 (151) 28.10.2022. 

(732) Acer Incorporated  , 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., 

Songshan Dist.  , TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541  , TW 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19  

(511) Кл. 6:  касице за новац [металне или 

неметалне]; сефови [метални или неметални]; 

сигурносна кутија/сеф за кључем [метални или 

неметални]; сигурносне касе за готовину; сефови, 

електронски.  

Кл. 8:  шишачи за браду; ручне справе за увијање 

косе; педикирски прибор; футроле за бријаче; 

гвоздени савијачи; ручне справе за коврџање косе; 

ножићи за бријаче; прибор за бријање; турпије; 

бријачи, електрични или не-електрични; турпије за 

нокте, електричне; апарати за полирање ноктију, 

електрични или неелектрични; апарати за полирање 

ноктију, електрични или неелектрични; апарати за 

шишање за личну употребу, електрични и 

неелектрични; справице за сечење ноктију, 

електричне и неелектричне; шишачи за животиње 

[ручни]; прибор за маникирање; уређаји за 

депилацију, електрични и неелектрични; прибор за 

маникирање, апарати за плетење косе, електрични; 

маказе; гвожђе за љуштење [ручни алат]; ножеви за 

љуштење; стони прибор [кашике, виљушке, ножеви];  

прибор за јело [кашике, виљушке, ножеви]; стоне 

виљушке; секачи поврћа, ручни; ренде за поврће, 

ручно; отварачи за лименке, неелектрични; отварачи 

за козерве, неелектрични; справе за спирално сечење 

поврћа, ручне; љуштилице за поврће, ручне; секачи 

фолије за винске флаше, ручни; севкалица за воће и 

поврће, ручна; ручни резачи воћа; ручне справе за 

обраду хране; пегле [неелектрични ручни алат]; 

набрано-плисирано гвожђе; пегле.  

Кл. 11:  справе за пржење кафе; фенови за косу; 

фенови за сушење косе; тостери за хлеб; тостери; 

уређаји за кување под притиском, електрични; 

експрес лонци, електрични; грејачи, електрични, за 

флашице за храњење; филтери за кафу, електрични; 

машине за кафу, електричне; фритезе, електричне; 

фрижидери; термофори; чајници, електрични; 

електрични уређаји за прављење јогурта; електрични 

апарати за прављење јогурта; електрични фенови, за 

личну употребу; сушачи веша, електрични; апарати 

за сушење веша, електрични; машине за печење 

хлеба; парне машине за пеглање тканина; уређаји за 

прављење хлеба; вишенаменски електрични лонци; 

електрични парни лонац; апарати за кување у 

вакууму, електрични; фритезе на врућ ваздух; 

кувала-термоси за воду, електрични; електричне 

машине за прављење млека од соје; капсуле за кафу, 

празне, за електричне апарате за кафу; одвлаживачи; 

апарати за кафу са уграђеним пречишћивачима воде; 

посуђе за кување, електрично; посуђе за кување, 

електрично; шоље са електричним грејањем; машине 

за прављење пива, електричне, за употребу у 

домаћинству; инсталације за пречишћавање воде; 

филтери за пијаћу воду; апарати и машине за 

пречишћавање воде; апарати и инсталације за 

омекшавање воде; уређаји за реверсну осмозу; пећи 

на топао ваздух; пекарске пећи; пекачи за воће; 

уређаји за печење; апарати за печење; грилови; 

пекачи; справа за печење вафла, електрична; 

роштиљи; микроталасне пећи [уређаји за кување]; 

електричне плоче за кување; апарати за 

дезодорисање ваздуха; уређаји за дезодорисање 

ваздуха; филтери за климатизацију; исушивачи 

ваздуха; апарати за исушивање ваздуха; инсталације 

за климатизацију; инсталације за филтрирање 

ваздуха; вентилатори [за климатизацију]; клима 

уређаји; апарати и машине за пречишћавање ваздуха; 

стерилизатори ваздуха; апарати за стерилизацију 

ваздуха; овлаживачи ваздуха; радијатори, 

електрични; електрични јастучићи, који нису за 

медицинску употребу; електричне подлоге, који нису 

за медицинску употребу; грејачи кревета; ћебад, 

електрична, која нису за медицинску употребу; 

електрично грејане простирке; апарати за 

дезинфекцију; стерилизатори воде; апарати за 

стерилизацију воде; стерилизатори; апарати за 

стерилизацију; дехидратори хране, електрични; 

кухињске справе, електричне; апарати и инсталације 

за кување; инсталације за грејање [воде]; инсталације 

за грејање воде; електрична кувала чај; електрични 

чајници; минибарови.  

Кл. 21:  мешалице, не-електричне, за кућну употребу; 

кухињско посуђе, неелектрично; кухињско посуђе; 

жице за мућење, неелектричне, за употребу у 

домаћинству; пресе за воће, неелектричне, за 

употребу у домаћинству; роштиљ [кухињски 

прибор]; грил [кухињски прибор]; кухињски 

млинови, неелектрични; млинови за употребу у 

домаћинству, ручни; сервиси за чај [стоно посуђе]; 

чајници; велики експрес лонци (парни 

стерилизатори), неелектрични; експрес лонци, 

неелектрични; чајници, неелектрични; цедиљке за 

чај; филтери за чај; млинови за кафу, ручни; севиси 

за кафу [стоно посуђе]; филтери за кафу, не-

електрични; лончићи за кување филтер кафе, не-

електрични; фритезе, неелектричне; бокали; крчаг; 
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посуде за кување [без електричног загревања]; не-

електрични авани; четкице за зубе, електричне; 

апарати на воду за чишћење зуба и десни; 

електрични чешљеви; навлаке за даске за пеглање; 

сталци за пегле; даске за пеглање; постоље за 

роштиљ; постоље за роштиљ; посуде за 

распршивање етарских уља; грејачи свећа, 

електрични и неелектрични.  
 

(111) 83506 (181) 26.03.2025. 

(210) Ж- 2015-507 (220) 26.03.2015. 

 (151) 28.10.2022. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA 

CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220 Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 08.01.10; 26.01.20; 27.05.13; 29.01.15  

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

(511) Кл. 30:  колачи, посластице.   
 

(111) 83507 (181) 26.03.2025. 

(210) Ж- 2015-508 (220) 26.03.2015. 

 (151) 28.10.2022. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA 

CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220 Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.05.21; 08.01.10; 26.01.20; 27.05.13; 

29.01.15  

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

(511) Кл. 30:  колачи, посластице.   
 

(111) 83508 (181) 23.04.2025. 

(210) Ж- 2015-651 (220) 23.04.2015. 

 (151) 28.10.2022. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA 

CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220 Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.02; 25.12.03; 26.01.18; 27.05.10; 27.05.13; 

29.01.02; 29.01.14  

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

(511) Кл. 30:  колачи, посластицe.   
 

(111) 83509 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-823 (220) 06.05.2022. 

 (151) 28.10.2022. 

(732) Interqo Group DOO, Цара Душана 20,  

16000, Лесковац, RS 

(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41, 11000, Београд 

(540) 

GRANDE ADRIATIC FOOD 

(511) Кл. 30:  сладоледи.  
 

(111) 83510 (181) 10.05.2032. 

(210) Ж- 2022-836 (220) 10.05.2022. 

 (151) 28.10.2022. 

(732) FUNDACJA ENERGYLIFE , Mikołaja 

Kopernika 30/531, Warszawa, PL 

(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 01.15.23; 15.01.13; 26.04.18; 26.04.24; 

27.03.12; 27.03.15; 27.05.24  

(511) Кл. 3:  козметички препарати за купање; сапун 

за бријање; козметичке маске; лосиони за косу; 

препарати за коврџање косе; козметички препарати за 

трепавице; козметички сетови; козметика; козметичке 

креме; препарати за уклањање шминке; средства за 

чишћење зуба [пасте, гелови, течности]; масти за 

козметичку употребу; уља за козметичку употребу; 

лосиони за козметичку употребу; млеко за чишћење за 
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тоалетну употребу; препарати за прање; тоалетни 

производи [средства за личну хигијену]; шампони; 

препарати за негу ноктију; козметички препарати за негу 

коже; помаде за козметичку употребу; препарати за 

бријање; дезодорантни сапун; козметички препарати; 

дезодоранси за људе или животиње; шампони за кућне 

љубимце [немедицински препарати за негу]; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; балзами, осим за медицинске сврхе; 

шампони за суво прање; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; балзами за косу; производи за 

исправљање косе; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; препарати колагена за козметичке 

сврхе; једнократне маске које се греју паром, не за 

медицинске намене.  

Кл. 5:  скроб за дијететске или фармацеутске 

потребе; лосиони за фармацеутске намене; помаде за 

медицинску употребу; серуми; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

биљна влакна, дијететска; дијететски додаци за 

животиње; беланчевине као дијететски додаци; 

лецитин као дијететски додатак,; алгинати као 

дијететски додаци; додаци исхрани; протеини као 

додатак исхрани; протеински додаци исхрани за 

животиње; додаци исхрани са козметичким дејством; 

медицински шампони; медицинска средства за 

хигијену; медицински лосиони за косу; медицински 

шампони за суво прање; медицински шампони за 

кућне љубимце; гелови за масажу за медицинску 

употребу; семе лана као додатак исхрани; уље од 

семена лана као додатак исхрани; пшеничне клице 

као додатак исхрани; квасац као додатак исхрани; 

матични млеч као додатак исхрани; прополис као 

додатак исхрани; полен као додатак исхрани; ензими 

као додатак исхрани; глукоза као додатак исхрани; 

казеин као додатак исхрани; акаи прах као додатак 

исхрани; фластери са витаминским додацима.  
 

(111) 83511 (181) 23.05.2032. 

(210) Ж- 2022-906 (220) 23.05.2022. 

 (151) 28.10.2022. 

(732) PROMAGO d.o.o. Beograd, Булевар Зорана 

Ђинђића 77/2, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Мила Радосављевић, Краља Милана 21, 

Врачар, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.07; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.04  

(591) плава, тамноплава  

(511) Кл. 9:  магнети; електромагнетни калемови; 

појачала; појачивачке цеви; инструменти за геодетско 

мерење; механизми за апарате који се покрећу 

бројачем; ваге; апарати за демагнетизацију магнетних 

трака; магнетне траке; машине за мерење тежине; 

апарат за регулисање топлоте; бројачи; справе за 

мерење; апарати за мерење; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; магнетне жице; 

високофреквентни апарати; мерачи фреквенције; мерни 

инструменти; апарати и инструменти за вагање; 

апарати за мерење притиска; магнетни дискови; 

украсни магнети; тегови; мерачи; тегови.   

Кл. 11:  грејне нити, електричне; електрични 

јастучићи, који нису за медицинску употребу; ћебад, 

електрична, која нису за медицинску употребу; 

електрично грејане простирке.   

Кл. 20:  клупе; колевке; кревеци; канцеларијски 

намештај; намештај; столице; седишта; наслоњаче, 

лежаљке; канабеи; наслони за главу [намештај]; 

фотеље; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, 

осим постељи не; душеци; дивани и софе; кревети; 

опрема за намештај, неметална; опрема за кревете, 

неметална; јастуци; јастуци на надувавање, који нису 

за медицинску употребу; софе; столице за лежање 

[лигештули]; душеци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; намештај на надувавање; 

ваздушни кревети, не за медицинске намене.   
 

(111) 83512 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-985 (220) 02.06.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) Мокрогорска школа менаџмента доо Мокра Гора, 

Насеље Мећавник бб, 31243, Мокра Гора, Ужице, RS 

(740) Жељка Мотика, Краљице Наталије 46/16, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 

27.05.22; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно зелена, сива.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
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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) 83513 (181) 27.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1834 (220) 27.10.2021. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) Adore Chocolat doo, Čakorska 2a, Beograd, RS 

(740) Александар Марић, Луја Адамича 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.01; 01.05.02; 21.03.01; 25.01.09; 26.04.05; 

26.04.10; 26.04.18; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10  

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

какаоа и чоколаде; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; ароме за пића изузев етарских уља; сосови, 

који се служе уз сладолед, сосови од чоколаде. 

Кл. 40: израда по наруџби производа на захтев и 

према спецификацији других лица - производа од 

чоколаде и какао сосева. 

Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; изнајмљивање 

просторија за састанке, шатора и преносних 

грађевинских објеката; услуге личног шефа кухиње. 
 

(111) 83514 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-678 (220) 12.04.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 08.05.04; 11.01.04; 24.09.03; 24.09.05; 

25.01.06; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, црвена  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач, месне 

прерађевине, свежа или конзервирана или кувано 

припремљена јела углавном од меса, рибе, живине, 

поврћа или воћа, салате од ракова и рибе, воћне 

салате, салате од поврћа, месне салате, рибље салате, 

припремљена готова или полу-готова јела од меса, 

рибе, поврћа, дивљачи или сира, припремљена јела, 

све од меса или производа од меса или рибе и 

рибљих производа и или поврћа, воћа или живине, те 

све горе наведене робе смрзнуте, укључујући и слане 

производе од рибе и паштете.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од 

житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи; 

чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај, угоститељске услуге, услуге 

кафетерија, кетеринг за пића и храну, ресторани, self-

service ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп 

опреме који се односе на ресторане.   
 

(111) 83515 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1073 (220) 10.06.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) ToughBuilt Industries, Inc., 25371 Commercentre 

Drive, Suite 200, Lake Forest, California 92630, US 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 

32, 11000, Београд 

(540) 

TOUGHBUILT 

(511) Кл. 8:  ручни алати, нарочито угломери; ручни 

алати, нарочито угаоници; ручни алати, нарочито 

челични угаоници; ручни алати, нарочито, столарски 

угаоници, комбиновани угаоници; ручни алати, 

нарочито пробни угаоници; ручни алати, нарочито 

угаоници под углом који није 90 степени; ручни алати, 

нарочито подесиви угаоници, угаоници за гипсане 

плоче, угаоници за урезивање гипсаних плоча.  

Кл. 9:  уређаји и прибор за нивелисање и распоред, 

нарочито индикатори нивоа, тачније столарске либеле, 

кутије за либеле, либеле са мехуром, либеле за унакрсну 

проверу вертикалности, либеле за стубове, округле 

либеле “око”, џепне либеле, либеле “торпедо”; 

обележивачи за мерење степеништа уз помоћ угаоника; 

цевасте либеле за вертикалност, нарочито кружне 

цевасте либеле, закривљене цевасте либеле, бачвасте 

либеле, вишецевне либеле за вертикалност; магнетни 

детектор зидних стубова; мерни алати, нарочито мерне 
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траке, траке за мерење, столарски лењири, столарски 

метари, штапни метари, угломери, индикатори корака и 

угла нагиба у облику мерача углова, мерачи за мерење 

дужине контуре; геодетски инструменти у виду мерних 

летви, мотке за држање ласера, држачи ласера, 

троношци, адаптери за троношце, држачи за либеле, 

постоља за ласере, нивелири, дигитални нивелири, 

грађевински нивелири, ручни нивелири, стеге за 

ласерске детекторе, дигиталне либеле, кутијасте либеле, 

мерачи угла, мерачи нагиба, протрактори, подесиви 

угаоник у облику слова т.  
 

(111) 83516 (181) 04.03.2031. 

(210) Ж- 2021-373 (220) 04.03.2021. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) VIDEO SOLUTIONS 2020 DOO BEOGRAD-

PALILULA, Уздинска 46, Београд-Палилула, RS 

(740) Адвокат Дејан Б. Јакимов, Хаџи Рувимова 24, 

Београд-Врачар 

(540) 

 

(531) 01.17.11; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, бела, плава.  

(526) на реч "ударна вест"  

(511) Кл. 38:  услуге телекомуникација;   
 

(111) 83517 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-704 (220) 14.04.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) Александра Вучковић and Катарина Батута 

Вишекруна, Солунска 23, 11000, Београд, RS i 

Господара Вучића 71, 11000, Београд, RS 

(740) Радмила Степановић, адвокат, Краља Милана 

4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.10; 26.01.18; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13 

(591) минт, бела, црна  

(511) Кл. 35:  консултације за управљање 

рестораном; оглашавање; маркетинг и промоције.  

 

Кл. 42:  пројектовање и дизајн простора ресторана; 

дизајн целокупног бренда ресторана.  

Кл. 43:  услуге обезбеђења хране и пића у 

ресторанима.  

Кл. 45:  услуге које се пружају другима ради 

задовољења потреба појединцима у вези друштвених 

догађања, као што су прославе, тематска окупљања.  
 

(111) 83518 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1064 (220) 07.06.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) Удружење грађана за борбу против трговине 

људима и свих облика насиља над женама АТИНА, 

Ћустендилска 28, 11000, Београд, RS 

(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 

Women on the way 

(511) Кл. 16:  налепнице; хартија, картон; плакати; 

памфлети; лифлети; визит карте; проспекти; 

каталози; кесе од папира; брошуре; леци; папирна 

амбалажа за паковање;; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; 

писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев 

намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев 

апарата); пластични материјал за паковање; 

пластичне кесе; пластичне кутије; футроле; фолије; 

омоти; пластична амбалажа; штампарска слова; 

клишеи; штамбиљи; жигови [печати]; печати са 

адресом; папир; постери; огласни панои од папира 

или картона; бележнице, нотеси; фасцикле за списе; 

новине; фасцикле за списе; новине; периодичне 

публикације; свеске; меморандум и; коверте; печати; 

штампане публикације; календари; етикете од 

папира или картона; налепнице; папирни и 

картонски материјали.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; 

качкети.  

Кл. 38:  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање; 

смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг; 

дистрибуција рекламних, маркетиншких и 

промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 

са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 

политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; 
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ажурирање рекламног материјала; регрутовање; 

услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта; 

услуге маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама 

података; израда рекламних текстова; папирологија; 

наручивање услуга за друге; процене и анализе 

пословања: услуге рекламних агенција; организација 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; прикупљање пословних информација; 

оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и 

вођење пословних састанака; студије тржишта; 

пословно управљање и администрација; пословна 

помоћ, управљање и административне услуге; 

продукција телевизијских и радио реклама; пословне 

истраге; прикупљање и компилација новинских 

чланака на тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање 

рекламних информација у компјутерској бази 

података; креирање докумената; креирање 

статистике; управљање подацима помоћу рачунара; 

истраживање мишљења; израда рекламног 

материјала и реклама; пословне информације 

обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге 

наручивања [за друге]; канцеларијске услуге; 

скупљање и систематско сређивање података у 

базама података; прикупљање података; производња 

рекламних филмова; регрутовање и управљање 

кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна 

администрација; систематско сређивање података у 

рачунарским базама података; комерцијално 

управљање пројектима; истраживање тржишта; 

прикупљање пословних информација; услуге 

комерцијалне пословне подршке.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, припрема 

и вођење спортских догађаја, производња подкаста, 

организовање и вођење радионица [обука], 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање и вођење конгреса, 

организовање и вођење конференција, организовање 

и вођење конференција за штампу, учешће на 

конференцијама за штампу, продукција радио и 

телевизијских програма, консултантске и 

информативне услуге за припрему, извођење и 

организацију радионица (обука); организовање и 

вођење радионица; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, вођењем и 

организацијом конгреса; организирање и извођење 

семинара; саветодавне и информативне услуге у вези 

с припремом, вођењем и организацијом симпозијума; 

организовање и вођење симпозијума; онлајн 

публикације; организација изложби у културне или 

образовне сврхе; организација балова; издавање 

књига; огледне лекције у практичним вежбама; 

образовање и обука; издавачке услуге; креирање 

документарних извештаја; организација такмичења 

[образовање и забава]; пружање компјутерских игара 

на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно 

саветовање; образовање, обука; креирање титлова; 

компоновање музике; израда фото извештаја; столно 

издаваштво [креирање публикација помоћу 

рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и 

информативне услуге у вези с припремом, вођењем и 

организацијом концерата; образовање и настава; 

забава; писање текстова (осим рекламних) за 

емитирање путем телетекста; услуге електронске 

публикације; пружање онлајн прегледа књига; 

електронско објављивање текстова; образовање, 

обука, забава и спортске активности; аудио и видео 

продукција и фотографија; издавање периодичних и 

непериодичних публикација, осим рекламних 

текстова; телевизијска забава; организовање 

обилазака са водичем; анализа резултата образовних 

тестова и података за друге; електронско 

објављивање текстова и штампаних материјала (осим 

рекламних текстова) на интернету; продукција радио 

и телевизијских програма; учење на даљину; 

пружање електронских публикација на мрежи; 

објављивање текстова, осим рекламних текстова; 

позоришне представе; позајмљивање књига 

[позајмљивање библиотека]; музејске услуге 

[представе, изложбе]; вођење курсева обуке; 

саветодавне и информативне услуге у вези с 

договарањем, вођењем и организацијом 

конференција; организација спортских такмичења; 

дизајн изгледа, осим у рекламне сврхе; 

фотографисање; организација и приређивање 

концерата;, осим продукције рекламних филмова; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова; писање текстова; електронско објављивање 

онлине књига и часописа; продукција аудио и видео 

записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн 

публикација; информације о забавним догађајима; 

припрема превода; консултантске и информативне 

услуге у вези са припремом, извођењем и 

организацијом колоквијума; дописни курсеви; 

образовање на академијама; видео снимање; филмска 

продукција у студијима; школске услуге 

[образовање]; организација забавних емисија; 

телевизијска и радио забава; филмска продукција; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети на мрежи; продукција емисија; писање и 

објављивање текстова (осим рекламних текстова).  

Кл. 45:  организовање скупова; организовање 

манифестација; делатност удружења; делатност 

организација; помоћ избеглицама; помоћ 

мигрантима; помоћ расељеним лицима; помоћ 

женама; помоћ жртвама трговином људима; помоћ 

деци; услуге социјалне помоћи; спровођење 
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пројеката; финансирање пројеката; помоћ жртвама 

насиља; политичко организовање; политичка 

делатност; политичке странке; вођење политичких 

кампања; вођење кампања; ревизија правне 

усклађености; ревизија регулаторне усклађености; 

услуге мирног решавања спорова; услуге арбитража; 

посредовања; услуге медијације; правна 

истраживања; услуге безбедности; спасавања; 

обезбеђења и спровођења; консултантске услуге у 

области безбедности; правне услуге; спровођење 

истраживања и анализа; услуге лобирања осим у 

комерцијалне сврхе; услуге алтернативног решавања 

спорова; арбитражне услуге; посредовање; услуге 

онлајн друштвених мрежа; услуге друштвеног 

умрежавања засноване на Интернету; Услуге 

друштвеног умрежавања на мрежи; Услуге 

друштвеног умрежавања на мрежи доступне путем 

мобилних апликација за преузимање; услуге 

тражења и идентификације несталих људи и 

имовине; консалтинг; услуге заштите личности и 

имовине; социјалне услуге за задовољење 

индивидуалних потреба; припрема правних 

докумената; услуге истраживања.  
 

(111) 83519 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-740 (220) 19.04.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) Akcionarsko društvo za fabrika za čokoladi 

vafli i bonbon EVROPA, 808. br. 8, Skopje, MK 

(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева 46, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.06; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.22; 24.05.01; 

25.01.25; 25.07.03; 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00; 

29.01.15  

(511) Кл. 30:  бомбоне.  
 

(111) 83520 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-926 (220) 25.05.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) Shishapresso S.A.L., Manhattan Building, 3rd 

Floor, 250 Sami Solh Boulevard, Beirut, LB 

 

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

11000, Београд 

(540) 

SHISHAPRESSO 

(511) Кл. 34:  дуван; производи за пушаче; шибице.  
 

(111) 83521 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-951 (220) 30.05.2022. 

 (151) 31.10.2022. 

(732) DIVS NEUROINFORMATICS DOO 

LESNICA, Браце Малетића 5, 15307, Лешница, RS 

(740) Јована Томић, адвокат, Кнеза Милоша 95/23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.07; 26.04.09; 26.11.07; 27.05.01; 29.01.15  

(591) зелена, жута, тиркизна, љубичаста, плава  

(511) Кл. 35:  анализирање и истраживање тржишта; 

анализирање пословних података; аутоматска обрада 

података; вођење маркетиншких истраживања и 

анализа тржишта; вођење медицинске документације 

и историје болести пацијента; вођење, организовање 

и управљање пословањем; вођење пословног и 

тржишног истраживања и анкетирања; дељење 

материјала за оглашавање путем електронске поште; 

дељење реклама преко интернета; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; директан маркетинг; 

директно оглашавање; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

електронско обрађивање података; издвање 

штампаног материјала који се односи на услуге 

оглашавања; изнајмљивање огласног простора; 

израда материјала за оглашавање; интернет 

маркетинг; истраживања тржишта; компјутерско 

управљање подацима; консултовање у вези са 

пословним активностима и управљањем; маркетинг, 

истраживања тржишта и анализе тржишта; 

непосредно оглашавање; објављивање рекламног 

материјала и текстова; оглашавање; онлајн 

маркетинг; организација рекламних догађаја; 

организовање и спровођење маркетиншких догађаја; 

пословно управљање болницама; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 
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фактурисање; представљање производа у рекламне 

сврхе; представљање роба и услуга путем 

електронских средстава; приказивање производа 

јавности; припремање маркетиншких извештаја; 

припремање маркетиншког материјала; услуге 

велепродаје медицинских инструмената; услуге 

велепродаје медицинских уређаја; услуге 

малопродаје у вези са медицинским апаратима; 

услуге малопродаје у вези са медицинским 

инструментима.  

Кл. 42:  ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера; анализа података; анализа развоја 

производа; дизајн и развој архитектуре рачунарског 

софтвера; дизајн и развој архитектуре рачунарског 

хардвера; дизајн и развој медицинске технологије; 

дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата; 

дизајн и развој нових технологија за друге; дизајн и 

развој производа; дизајн и развој рачунара и 

рачунарских програма; дизајн и развој рачунарског 

софтвера за коришћење у медицинској технологији; 

дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера за 

коришћење на пољу медицине; дизајн и развој 

система за обраду података; дизајн и развој система 

за приказ података; дизајн и развој софтвера из 

области мобилних апликација; дизајнирање веб 

страница; дизајнирање визит карти; израда научних 

студија; инжењерске услуге; испитивање 

безбедности производа; истраживање у области 

фармацеутских производа; консултантске услуге у 

области науке, инжењеринга и информационе 

технологије; консултантске услуге у области 

фармацеутског истраживања; медицинска 

истраживања; писање рачунарских програма; услуге 

истраживања и развоја у вези са медицином; 

фармацеутско истраживање и развој.  

Кл. 44:  здравствена нега; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање медицинских апарата; 

изнајмљивање опреме за медицинску и здравствену 

негу; изнајмљивање уређаја за медицинско снимање; 

израда извештаја који се односе на здравље; израда 

извештаја који се односе на медицинска питања; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; консултантске услуге у вези са 

здравственом негом; лекарски прегледи; медицинска 

анализа за дијагностику и третман особа; 

медицинска нега; медицинска помоћ; медицинске и 

здравствене услуге; медицинске услуге; медицинске 

услуге у области дијабетеса; медицински скрининг; 

медицинско тестирање; пружање информација о 

здрављу; пружање информација о измајмљивању 

медицинских машина и апарата; пружање 

информација у области медицине; пружање 

фармацеутских информација; саветодавне услуге у 

вези са здрављем; услуге медицинске дијагностике; 

услуге медицинске неге и анализе у вези са лечењем 

пацијената; услуге медицинске процене; услуге 

медицинског тестирања у вези са дијагнозом и 

лечењем болести; услуге пружања медицинских 

информација преко интернета.  
 

(111) 83522 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-680 (220) 12.04.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(732) Бојан Стамeнковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 08.05.10; 08.07.25; 09.07.19; 11.01.10; 

25.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

(591) браон, жута, бела, црвена, плава, сива  

(511) Кл. 29:  месо, живина, месне прерађевине, 

свежа или конзервирана јела углавном од меса и 

живине, месне салате, припремљена готова или полу-

готова јела од меса и поврћа, припремљена јела, све 

од меса или производа од меса и/или поврћа, или 

живине, те све горе наведене робе смрзнуте.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од 

житарица, колачи, посластице, сладолвди, сорбеи; 

чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.   

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај, угоститељске услуге, услуге 

кафетерија, кетеринг за пића и храну, ресторани, self-

service ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп 

опреме који се односе на ресторане.  
 

(111) 83523 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-739 (220) 19.04.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(732) Akcionarsko društvo za fabrika za čokoladi 

vafli i bonbon EVROPA, 808. br. 8, Skopje, MK 
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(740) Адвокат Драган Псодоров,  

Хаџи Мелентијева 46, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.06; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.22; 24.05.01; 

25.01.25; 25.07.03; 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00; 

29.01.14  

(591) зелена, бела, розе, окер  

(511) Кл. 30:  бомбоне.  
 

(111) 83524 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1063 (220) 10.06.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(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) 05.03.13; 05.03.15; 24.15.02; 24.15.11; 24.15.13  

(511) Кл. 9:  компјутерски хардвер; компјутерске 

периферне јединице; празне usb флеш меморије; 

рачунарски софтвер, снимљени; дискетне јединице у 

чврстом стању; рачунарска меморија, уређаји; 

полупроводнички меморијски уређаји; 

полупроводнички уређаји; адаптери меморијских 

флеш картица; 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 usb картице; usb прикључци; 

празне меморијске картице; спољашње чврсте 

јединице за рачунаре; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски програми (софтвери који се 

могу преузети); 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.  
 

(111) 83525 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-128 (220) 28.01.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo , Jukićeva 53 , 71000, Sarajevo , BA 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

MEMENTO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83526 (181) 11.04.2032. 

(210) Ж- 2022-662 (220) 11.04.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(732) Александар Милутиновић , Ратних Инвалида 2, 

15000, Шабац, RS 

(540) 

SILA 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића.  
 

(111) 83527 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-370 (220) 03.03.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I 

TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 05.03.13; 27.05.01  

(511) Кл. 20:  намештај; баштенски намештај; 

наслоњаче, лежаљке; столице; столице за лежање 

[лигештули]; столови; фотеље; пултови [столови]; 

клупе [намештај]; канабе; канабеи; полице; полице 

[намештај]; витрине[намештај]; намештај на 
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надувавање; ногице за намештај; полице за намештај; 

делови намештаја од дрвета; делови од дрвета за 

намештај; опрема за намештај, неметална; ормарићи са 

бравицама [намештај]; покретне преграде [намештај]; 

постоља за саксије за цвеће [намештај]; точкићи за 

намештај, неметални; ноге за намештај; ратан, трска; 

јастуци; декоративни јастучићи.   

Кл. 28:  играчке и предмети за игру; љуљашке; 

трамболине; тобогани [играчке], дечије кућице за 

игру; дечије клацкалице.  

Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање путем 

поште; објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

циљни маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање статистичких 

података; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

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; превоз намештаја; 

изнајмљивање складишта; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(111) 83528 (181) 08.04.2032. 

(210) Ж- 2022-659 (220) 08.04.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(732) Колоид д.о.о. Београд (Земун),  

Прва пруга 7, Земун, RS 

(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара 

Марковића 49/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.11.12; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10  

(511) Кл. 3:  једнократне маске које се греју паром, 

не за медицинске намене; козметичке маске.  
 

(111) 83529 (181) 26.05.2032. 

(210) Ж- 2022-928 (220) 26.05.2022. 

 (151) 02.11.2022. 

(732) AGROHIM & KEMOIMPEX DOO BEOGRAD 

(SAVSKI VENAC), Ресавска 66, 11169, Београд, RS 

(740) Игор Исаиловић, адвокат, Македонска 44, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.21; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.02; 29.01.04; 

29.01.08  

(591) плава, црна, жута  

(511) Кл. 35:  услуге велепродаје везане за возила; 

услуге трговине пнеуматицима на велико и мало; 

улуге трговине ауто козметиком на велико и мало; 

услуге трговине ауто опремом на велико и мало ; 

услуге трговине акумулаторима на велико и мало.  

Кл. 37:  услуге балансирања пнеуматика; услуге 

поправке пнеуматика; услуге инсталирања 

пнеуматика.  
 

(111) 83530 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-494 (220) 17.03.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) TOTO LIMITED, ATL BUSINESS CENTRE, 

SUITE 3, 89 CANNON ROAD,  , SVR 9035 

ST.VENERA, MT 

(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000, Beograd 
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(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и бела  

(511) Кл. 32:  пиво; безалкохолни напици; минералне 

и содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за прављење безалкохолних 

напитака.  
 

(111) 83531 (181) 03.06.2032. 

(210) Ж- 2022-995 (220) 03.06.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower - 645 

Fifth Avenue, New York, New York 10022, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21  

(511) Кл. 25:  одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за 

кошарку, патике за кошарку, мајице, кошуље, поло 

мајице, дуксерице, доњи делови тренерке, панталоне, 

мајице на бретеле, дресови, кратке панталоне, 

пижаме, спортске мајице, рагби мајице, џемпери, 

каишеви, спаваћице, шешири, капе, визир качкети, 

тренерке за загревање, доњи делови тренерки за 

загревање, дресови за загревање, мајице за вежбање 

убачаја, јакне, блејзери, кравате (одећа), џепне 

марамице, марамице, ветровке, јакне са капуљачом, 

капути, портикле за бебе које нису од папира, опрема 

за бебе (одећа), траке за главу, ручне траке (одећа), 

кецеље, доње рубље, боксерице, уске боксерице, 

широке панталоне, штитници за уши, рукавице, 

рукавице само са палцем, шалови, плетене и 

штрикане мајице, хаљине од жерсеја, хаљине, 

дресови и униформе за навијачице, одећа за пливање, 

одела за пливање, купаћи костими, бикини, танкини 

купаћи костими, гаћице за пливање, гаћице за 

купање, шорцеви за сурфовање, гумирана одећа за 

воду, мараме за плажу, покривала за купаћи костим, 

огртачи за купаћи костим, сандале, сандале за плажу, 

шешири за плажу, штитници за сунце са визиром, 

капе за пливање, капе за купање, нова покривала за 

главу са прикаченим умецима.  
 

(111) 83532 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1014 (220) 07.06.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., 11080, Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08 

(591) плава, светло плава, црна.  

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 83533 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-127 (220) 28.01.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

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

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  
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(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) Кл. 29:  сир.  
 

(111) 83534 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-126 (220) 28.01.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

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

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) Кл. 29:  сир.  
 

(111) 83535 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-125 (220) 28.01.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

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

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.00  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) Кл. 29:  сир.  

(111) 83536 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-124 (220) 28.01.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

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

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) Кл. 29:  сир.  
 

(111) 83537 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-123 (220) 28.01.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

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

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) Кл. 29:  сир.  
 

(111) 83538 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-914 (220) 24.05.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) SNAJPER d.o.o., Масарикова 4,  

11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 05.01.10; 05.01.16; 21.03.21; 23.03.13; 26.01.16; 

26.01.19; 26.01.20; 26.11.21; 27.01.12; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, наранџаста  

(511) Кл. 8:  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; бријачи.  

Кл. 13:  ватрено оружје; муниција и пројектили; 

експлозиви; средства за ватромет.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; 

гимнастички и спортски артикли.  
 

(111) 83539 (181) 06.04.2032. 

(210) Ж- 2022-647 (220) 06.04.2022. 

 (151) 03.11.2022. 

(732) Андреја Андрејевић, Булевар краља 

Александра 130/1/1, Београд-Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06 

(591) тамно плава- pantone 7547C, минт зелена-

pantone 346C, бела  

(511) Кл. 9:  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.  

Кл. 35:  маркетинг, оглашавање, пословно 

управљање.   

Кл. 42:  услуге индустријске анализе и истраживања; 

пројектовање и развој компјутерског хардвера и 

софтвера.   
 

(111) 83540 (181) 18.02.2032. 

(210) Ж- 2022-268 (220) 18.02.2022. 

 (151) 04.11.2022. 

(732) Стефан Живојиновић, Данила Лекића 

Шпанца 31, Београд, RS 

 

(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 27.05.01; 27.05.04  

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

лосиони за косу; сапуни.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини; 

дијететски додаци исхрани за људе.  
 

(111) 83541 (181) 17.02.2032. 

(210) Ж- 2022-265 (220) 17.02.2022. 

 (151) 04.11.2022. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки пут 26, 

34300, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.16; 05.07.14; 06.01.01; 08.07.25; 19.07.01; 

19.07.12; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15  

(591) зелена, тамно зелена, окер, жута, наранџаста, 

ружичаста, бела  

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

Кл. 30:  напици на бази чаја са воћном аромом; црни чајеви.  

Кл. 32:  безалкохолна пића са укусом брескве; 

безалкохолни воћни напици са укусом брескве; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

напици са укусом чаја; воћни сокови са укусом 

брескве; освежавајућа безалкохолна пића са укусом 

брескве.   
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(111) 83542 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-588 (220) 30.03.2022. 

 (151) 04.11.2022. 

(732) Voćar S&M d.o.o., Максима Горког 9а,  

11420, Смедеревска Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.02  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

и масти за исхрану.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и 

кондиторски производи; шећер, мед, меласа; со, 

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

сирће, сосови и други додаци јелу.  

Кл. 32:  безалкохолни напици; воћни напици и воћни 

сокови; сирупи и други препарати за прављење 

безалкохолних напитака.  
 

(111) 83543 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1033 (220) 08.06.2022. 

 (151) 07.11.2022. 

(732) FMC Corporation and FMC Agro Singapore 

Pte. Ltd. , 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US i 10 Marina Boulevard #40 – 

01, Marina Bay Financial Centre,,  

Singapore 018983, SG 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

RYNAXYPYR 

(511) Кл. 5:  пестициди; инсектициди, хербициди, 

фунгициди, нематоциди.  
 

(111) 83544 (181) 17.01.2032. 

(210) Ж- 2022-53 (220) 17.01.2022. 

 (151) 07.11.2022. 

(732) Раде Ђорђиевски, Николе Нешковића 36, 

26300, Вршац, RS 

 

 

(740) АОД Самарџић Милан, СОГ/Самарџић, 

Орешки & Грбовић, Кондина 13, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 12.01.09; 26.01.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) Кл. 16:  хартија, картон ; штампане ствари; 

канцеларијски материјал; материјали за обуку и 

наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; производи 

од дрвета, плуте, врбовог прућа, рога, кости, слоноваче, 

китове кости, шкољки, ћилибара, седефа.  

Кл. 35:  услуге малопродаје намештаја; услуге 

онлине малопродаје намештаја; услуге велепродаје 

намештаја; оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 83545 (181) 18.04.2032. 

(210) Ж- 2022-724 (220) 18.04.2022. 

 (151) 07.11.2022. 

(732) ANGIE DOO Beograd, Херцеговачка 14а, 

Београд-Савски венац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  лосиони за косу; боје за косу; препарати 

за коврџање косе; козметички сетови; козметика; 

козметичке креме; екстракти цвећа [парфеми]; 

шампони; лакови за косу; сјајеви за усне; балзами, 

осим за медицинске сврхе; шампони за суво прање; 

балзами за косу; производи за исправљање косе; 

маске у листовима [sheet маске] за козметичке сврхе; 

чај за купање за козметичке сврхе.   

Кл. 21:  чешљеви; несесери са прибором; тоалетни 

несесери.  

Кл. 26:  украси за косу; шнале за увијање косе; 

шнале; шнале за косу; мреже за косу; траке за 

причвршћивање, чичак траке.  
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Кл. 30:  немедицински биљни чајеви; чај; цветови 

или лишће као замена за чај.  
 

(111) 83546 (181) 17.02.2032. 

(210) Ж- 2022-264 (220) 17.02.2022. 

 (151) 07.11.2022. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки пут 26, 

34300, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.16; 05.07.12; 06.01.01; 08.07.25; 19.07.01; 

19.07.12; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15  

(591) зелена, тамно зелена, окер, жута, бела, тиркизна 

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

Кл. 30:  напици на бази чаја са воћном аромом; црни чајеви.   

Кл. 32:  безалкохолна пића са укусом лимуна и зове; 

безалкохолни воћни напици са укусом лимуна и 

зове; безалкохолни напици на бази меда; 

безалкохолни напици са укусом чаја; воћни сокови 

са укусом лимуна и зове; лимунаде; освежавајућа 

безалкохолна пића са укусом лимуна и зове.   
 

(111) 83547 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-697 (220) 13.04.2022. 

 (151) 08.11.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.03; 05.05.20; 05.05.21; 24.17.15; 27.05.01; 

29.01.02; 29.01.06  

(591) сива, жута  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за вина 

направљен од хартија и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за вина.  

Кл. 33:  вина.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и на мало у вези са винима.  
 

(111) 83548 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-841 (220) 11.05.2022. 

 (151) 08.11.2022. 

(732) Nova škola d.o.o, Љубостињска 2, 11000, Београд, RS 

(740) Снежана Митровић, адвокат, Бачванска 21а, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.05.05; 20.01.03; 24.17.20; 27.05.22  

(511) Кл. 16:  уџбеници у штампаној и електронској 

форми; штампани материјал; фотографије постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице; 

нотеси; штампани материјал [вискока штампа]; 

блокови за цртање; свеске; географске мапе; глобуси; 

школска опрема [свеске и прибор за писање].  

Кл. 35:  оглашавање уџбеника и осталих наставних 

средстава.  

Кл. 38:  комуникација путем интернета између два 

или више лица. 

Кл. 41:  услуге које обухватају све врсте обучавања 

лица; услуге представљања ликовне или књижевне 

уметности у културне и образовне сврхе.  

Кл. 42:  услуге инжењера које се предузимају ради 

истраживања у научним и технолошким областима.  

Кл. 45:  услуге истраживања које се односе на 

сигурност појединца и група; услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима.  
 

(111) 83549 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-321 (220) 24.02.2022. 

 (151) 08.11.2022. 

(732) THE SHYGUY DOO, Аутопут за Загреб 300ф, 

11080, Земун-Београд, RS 
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(740) Адвокат Ђорђе Ж. Марковић, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11130, Београд 

(540) 

THE SHYGUY 

(511) Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; 

ситни украси; бижутерија; накит, нарочито амајлије, 

брезлетне, брошеви, ланчићи, огрлице, медаљони, 

минђуше, наруквице, прстење, привесци, накит за 

шешире, накит за ципеле, дугмад за манжетне; 

привесци за накит; привесци за кључеве [прстенови 

за кључеве са ситним украсима или украсним 

привесцима], украси за привеске за кључеве; драго и 

полудраго камење; часовничарски и хронометријски 

инструменти.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже, нарочито кожа, сирова 

или полупрерађена, кожа у метражи, веганска кожа, 

штављена кожа, позлаћена кожа, крзнене коже; крзна; 

животињске коже; кожне траке; женске ташне; џепни 

новчаници, футроле за кредитне картице [новчаници], 

кутије за визит карте; кожни каишеви, кожни каишеви за 

рамена; ручке за ношење кеса из куповине; етикете од 

коже, етикете од коже које се пришивају на одећу; 

пртљажне и торбе за ношење, нарочито ручне торбице, 

руксаци, ранчеви, путне торбе, путне торбе за одећу, 

кофери, мали кофери, кофери са точкићима, спортске 

торбе, торбе за плажу; путни комплети [кожна роба]; 

торбе [коверте, кесе] од коже за паковање; ознаке за 

пртљаг, ознаке за путне торбе; кишобрани и сунцобрани; 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема; 

огрлице, поводци и одећа за животиње.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 83550 (181) 12.01.2032. 

(210) Ж- 2022-21 (220) 12.01.2022. 

 (151) 08.11.2022. 

(732) РАЈИН МИЛАН / REINGER d.o.o. 

Дестилерија РАЈИН, Иве Лоле Рибара 32а, 26314, 

Банатско Ново Село, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.10; 25.01.01; 25.03.13; 26.04.01; 26.04.04; 

27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.24; 

28.05.00; 29.01.01  

(591) црвена  

 

 

(511) 33: ликери; алкохолна пића која садрже воће; 

дестилована алкохолна пића на бази житарица; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

алкохолна пића, изузев пива. 
 

(111) 83551 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1013 (220) 07.06.2022. 

 (151) 08.11.2022. 

(732) Саша Данковић, Предејане бб,  

16222, Предејане, RS 

(740) Тасић Кривокапић А. Дуња, Гундулићев венац 

5/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.05; 03.13.24; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.14 

(591) црна, окер, жута и бела боја.   

(511) Кл. 3:  сапун; козметички препарати за купање; 

козметичке маске; лосиони за косу; козметика; 

козметичке креме; средства за чишћење зуба [пасте, 

гелови, течности]; восак за депилацију; масти за 

козметичку употребу; уља за козметичку употребу; 

лосиони за козметичку употребу; млеко за чишћење 

за тоалетну употребу; шампони*; помаде за 

козметичку употребу; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; сјајеви за усне; балзами, осим за 

медицинске сврхе; пасте за зубе.   

Кл. 4:  пчелињи восак; пчелињи восак за употребу у 

производњи козметике; свеће.  

Кл. 5:  полен као додатак исхрани; матични млеч као 

додатак исхрани; прополис за фармацеутску 

употребу.  

Кл. 20:  делови од дрвета за кошнице; саће; кошнице.   

Кл. 30:  прополис [пчелињи производ] ; прополис; 

матични млеч, мед.   

Кл. 31:  полен [сировина]; живе животиње.   

Кл. 33:  медовина; алкохолна пића, изузев пива; 

дигестиви [ликери и жестока пића].   
 

(111) 83552 (181) 24.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1219 (220) 24.06.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 
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(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 

27.05.10  

(591) тамно сива, светло сива, бела  

(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) 83553 (181) 24.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1220 (220) 24.06.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.01; 09.05.15; 14.05.23; 26.04.05; 26.05.01; 

26.05.22; 27.01.11; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 

29.01.06; 29.01.08  

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

 

(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) 83554 (181) 08.03.2032. 

(210) Ж- 2022-410 (220) 08.03.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Београд-Чукарица, RS 

(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска 

4, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) Кл. 5:  aмино киселине за медицинску 

употребу; аналгетици; ациди за фармацеутске 

потребе; биљни екстракти за фармацеутске намене; 

витамински препарати; колодион за фармацеутску 

употребу; лекови за употребу у стоматологији; 

лекови за људску употребу; лекови против грознице; 

лекови за медицинску употребу; натријумове соли за 

медицинску употребу; нутрацеутски препарати за 

терапеутске или медицинске намене; скроб за 

дијететске или фармацеутске потребе; фармацеутски 

препарати; фенол за фармацеутску употребу; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; 

целулозни естри за фармацеутску употребу; 

целулозни етри за фармацеутску употребу; пастиле 

за фармацеутску употребу; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; додаци 

исхрани.   
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Кл. 35:  дистрибуција узорака; дистрибуција 

рекламно г материјала; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; писање рекламних текстова; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; развој концепта оглашавања; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге односа са медијима; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења конкуренције; услуге посредовања у 

трговини; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.   
 

(111) 83555 (181) 17.02.2032. 

(210) Ж- 2022-259 (220) 17.02.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS 

(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска 4, 

11000, Београд 

(540) 

GASTROPRAZOL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; средства за 

варење за медицинску употребу; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лаксативи; алгинати 

за фармацеутске намене; алуминијум ацетат за 

фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску 

употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за 

медицинску употребу; ензими за медицинску 

употребу; желатин за медицинску употребу; 

магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе 

[вазелин] за медицинску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пургативи [средства за чишћење]; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за 

фармацеутску употребу.  

 

Кл. 35:  дистрибуција узорака; дистрибуција 

рекламног материјала; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау per click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; писање рекламних текстова; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; развој концепта оглашавања; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге односа са медијима; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења конкуренције; услуге посредовања у 

трговини; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.   
 

(111) 83556 (181) 17.02.2032. 

(210) Ж- 2022-258 (220) 17.02.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS 

(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска 4, 

11000, Београд 

(540) 

CORASP 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; средства за 

варење за медицинску употребу; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лаксативи; алгинати 

за фармацеутске намене; алуминијум ацетат за 

фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску 

употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за 

медицинску употребу; ензими за медицинску 

употребу; желатин за медицинску употребу; 

магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе 

[вазелин] за медицинску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пургативи [средства за чишћење]; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за 

фармацеутску употребу.  
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Кл. 35:  дистрибуција узорака; дистрибуција 

рекламног материјала; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау per click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; писање рекламних текстова; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; развој концепта оглашавања; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге односа са медијима; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења конкуренције; услуге посредовања у 

трговини; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.   
 

(111) 83557 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-683 (220) 12.04.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

(732) Limited Liability Company "Kaufman 

Agency", d. 9, Bolshaya Sukharevskaya ploshchad, 

129090, Moscow, RU 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

SALIMA 

(511) Кл. 29:  бујон; шунка; готова јела која се 

првенствено састоје од меса, рибе, живине или 

поврћа; дивљач, нежива, укључујући целу дивљач 

или њене делове; смрзнути прехрамбени производи 

од меса или живине; пихтије; кобасице крвавице; 

пачији конфит; концентрати бујона; сухомеснати 

производи; месо у конзерви; живина у конзерви; 

виршле у кукурузном тесту; месо; месо, 

конзервисано; месо сушено замрзавањем; јетрена 

паштета; јетра; живина, не жива, укључујући целу 

живину или њене делове; полукувани прехрамбени 

производи од меса или живине; кобасице; кобасице у 

тесту; виршле; препарати за прављење бујона; 

препарати за прављење супе; шкембићи; супе; тажин 

(готово јело од меса, рибе или поврћа); екстракти 

меса; патка, укључујући целу патку или њене делове; 

сухомеснати производи од патке; кобасице од патке; 

изнутрице патке; паштета од пачије јетре; пачија 

јетра; патка у конзерви; полукувани прехрамбени 

производи од патке; смрзнути прехрамбени 

производи од патке; готова јела, која се првенствено 

састоје од патке; кукурузно уље за исхрану; сусамово 

уље за исхрану; ланено уље за исхрану; екстра 

девичанско маслиново уље за исхрану; маслиново 

уље за исхрану; сунцокретово уље за исхрану; уље 

репице за исхрану; биљна уља за исхрану.   
 

(111) 83558 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-310 (220) 24.02.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

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

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

(540) 

 

(531) 09.01.07; 18.04.11; 25.01.01; 25.03.03; 25.07.21; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

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

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

(111) 83559 (181) 20.01.2032. 

(210) Ж- 2022-87 (220) 20.01.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

(732) MSV-SPIRELLA  , Rue Pierre Magnol  , Mas la 

Garrigue, 66600 RIVESALTES  , FR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.06 

(591) бела, сива  

(511) Кл. 6:  металне куке за одећу; метални 

рукохвати за каду; роштиљи од метала; куке за одећу 

од метала; мердевине [металне]; металне дршке за 

метле; алуминијумска фолија; метални рукохвати за 

тушеве; металне шипке за тушеве; металне шипке за 
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тушеве које се могу продужити; мердевине 

[металне]; контејнери за паковање од метала.  

Кл. 7:  материјали за чишћење прозора наиме 

електрична опрема за чишћење прозора са четкама; 

кесе за усисиваче; четке [делови машина]; четке за 

усисиваче; љуштилице за поврће, електричне; 

центрифугалне машине за сушење веша [без 

грејања]; корпе за прибор за јело.  

Кл. 11:  даске за тоалетне шоље; главе тушева; 

тоалетне шоље; вентилатори за димњаке; 

овлаживачи ваздуха; апарати за кување јаја; дозатори 

за дезинфекциона средства за тоалете; термофори; 

расхладне кутије.  

Кл. 20:  куке за одећу које нису од метала; шнале и 

траке за држање завеса; огледала за купатило; 

пластични вакумски држачи; прстенови за туш 

завесе; шипке за туш завесе; шарке, које нису од 

метала; ручна огледала [тоалетна огледала]; 

ормарићи за лекове; ормарићи са огледалима; колица 

за сервирање чаја; корпе, неметалне; намештај за 

купатило; преносива седишта за каде; столице за 

купатила; седишта за тушеве; неметални рукохвати 

за тушеве и каде; неметални рукохвати за тушеве; 

неметалне шипке за тушеве које се могу продужити; 

пластичне ручице; заштите за камине; постоља за 

саксије за цвеће [намештај]; навлаке за одећу 

[гардеробне]; гардеробни ормани; навлаке за одећу 

[за чување]; сталци за одећу на точкиће; вешалица за 

одећу; ципеларници; вешалица за одећу; полице за 

складиштење; намештај; намештај од бамбуса; 

ормари за складиштење; намештај за излагање робе; 

сандуци (намештај); високе комоде са фиокама; 

кутије од дрвета или пластике; кутије за алате, 

неметалне, празне; хоклице; хоклице за пеглање; 

креденци за посуђе; ручна колица [намештај]; 

пластичне копче за затварање торби и кеса, 

неметалне; дршке за метле, неметалне; дрвене дршке 

за метле; пластичне корпе за веш, неметални сандуци 

за тканине за домаћинство; сандуци, неметални; 

пластични граничници за врата; наддушеци; ормани 

за документа; полице за документа (намештај); куке 

за купатилске пешкире које нису од метала; кукице и 

прстенови за туш завесе; степенице [мердевине], 

неметалне; самостојеће полице за алат; постоља за 

саксије за цвеће [намештај]; душек од сламе; 

ормарићи за пешкире [намештај]; држачи за пешкире 

за купатило; посуде, пластичне за амбалажу; држачи 

за пешкире, неметални, причвршћени.  

Кл. 21:  сталци за четкице за зубе; пластичне чаше; 

држачи за сапуне; посуде за сапун; четке за тоалет; 

прстенови за пешкире; држачи тоалетног папира; 

држачи четки за тоалет; посуде за куглице од вате; 

држачи за пешкире (прибор за купатило); канте за 

смеће; кухињски ражњићи од метала; кухињски 

прибори; тањирићи за саксије; саксије; носачи за 

цвеће и биљке [цветни аранжмани]; кофе; канте за 

испирање; пластичне канте; пластичне шпахле 

/стругачи за кофе и канте; канте за заливање; боце са 

пумпицом за распршивање; стони држачи салвета; 

сталци за сушење веша; сталци за сушење одеће; 

даске за пеглање; навлаке за даске за пеглање; 

еластичне навлаке за даске за пеглање; вешалице за 

одећу; сталци за пегле; тигањи; тигањи за палачинке; 

неметалне шерпе; стругачи за шерпе и тигање; 

шерпе; лонци; стаклени пекачи; мали тигањи; посуде 

за кување [без електричног загревања]; термоси; 

термоси; расхладне боце; четке за флаше; полице за 

вино; отварачи за флаше; термоси; декоративни 

бокали; посуде за кување кафе [џезве], не-

електричне; филтери за кафу, који нису од папира, 

као делови неелектричних кувала за кафу; расхладне 

торбе и кесе; кесе за конзервирање намирница; кесе 

за хлеб; држачи за капсуле за кафу; сталци за сушење 

посуђа; држачи за посуђе; полице за зачине; 

кухињске даске за сецкање; термички изоловане 

боце за храну или пиће; термоизоловани поклопци за 

тањире и посуђе; склопиви заштитни поклопци за 

намирнице; поклопци за микроталасне пећнице; 

филтери за чај; ренда за кућну употребу; ручни 

млинови за употребу у домаћинству; четке за 

рибање; цедиљке [кухињске справе]; цедиљке; 

посуде за мешање салате; четкице за пецива; 

прибори за роштиљ, наиме, хватаљке, виљушке, 

прибор за хватање и окретање; подметачи [стони 

прибор]; вадичепи; штапићи за коктеле; посуде за со 

и бибер; чиније за салату; жице за мућење, 

неелектричне, за употребу у домаћинству; кашике са 

рупицама и прорезима [кухињски прибор]; кашике за 

преливање [кухињски прибор]; шпатуле за кухињу; 

преса за бели лук [кухињски прибор]; 

држачи/штипаљке за столњак; овали за 

послуживање; стаклене чиније; тацна за печење; 

мопови; мопови за брисање; кућне потрепштине; 

оцеђивачи мопа; лопатице за смеће; склопиви 

ђубровници; метле; четке за рибање; перјане 

пајалице; механичке метле; пластичне метле за 

спољну употребу; пластичне жице за мућење; четке 

за чишћење за домаћинство; портвиши и метле; 

четке за флаше; четке за прање судова; брисачи са 

гумом за домаћинство; стругачи за прозоре; перјане 

пајалице; четке за брисање прашине; вакум гума за 

отпушавање одвода; крпе за чишћење; рукавице за 

употребу у домаћинству; крпе за чишћење; сунђери; 

штипаљке; корпе за штипаљке; четке за скидање 

длачица са одеће; четке за одећу; лавори [посуде]; 

крпе за чишћење; млатилице за муве; посуде за 

мешање [шејкери]; држачи за кухињски прибор; 

лопатице за торте и колаче; рупичасте кутлаче; 

сталци за дрва.  

Кл. 24:  завесе за тушеве; пластични подметачи за 

јело; мреже за комарце.  
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Кл. 27:  неклизајуће простирке за купатила; 

простирке за купатила; неклизајуће декоративне 

подне облоге у облику плоча; теписи; подметачи за 

тепихе; неклизајуће простирке; пластичне простирке 

за купатила, простирке за купатила од текстила; 

простирке за купатила од папира, простирке за 

купатила од тканине.  

Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; 

презентација робе на комуникацијским медијима у 

сврхе малопродаје производа за домаћинство и 

предмета за дом; малопродаја и велепродаја робе 

широке потрошње, нарочито производа за 

домаћинство и предмета за дом.  
 

(111) 83560 (181) 24.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1221 (220) 24.06.2022. 

 (151) 09.11.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 09.05.15; 14.05.23; 24.01.05; 24.01.19; 

24.09.03; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.05.01; 

27.03.15; 27.05.03; 29.01.15  

(591) црна, бела, црвена, бордо, сива, плава  

(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) 83561 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-504 (220) 21.03.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road, 

Economic & Technological Development Zone,, 

Chongqing, CN 

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

(540) 

X Flip 

(511) Кл. 9:  мобилни телефони; паметни телефони.  
 

(111) 83562 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1041 (220) 08.06.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

MIAMTI 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 83563 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1040 (220) 08.06.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

PALIRAD 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 83564 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1037 (220) 08.06.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

OPRIZON 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 83565 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1034 (220) 08.06.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

JASSA 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
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(111) 83566 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-818 (220) 12.05.2021. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) Владимир Лабат Ровњев, Фрушкогорски пут 195, 

21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.03; 24.15.07; 25.12.01; 26.01.04; 26.01.16; 

26.01.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела, жута, љубичаста.  

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

нарочито дијаграми, 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) 83567 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-819 (220) 12.05.2021. 

 (151) 10.11.2022. 

(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; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) жута, зелена, наранџаста, бела, тамно 

љубичаста.  

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

наставу нарочито дијаграми, 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 графичког и индустријског дизајна.   
 

(111) 83568 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-820 (220) 12.05.2021. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) Владимир Лабат Ровњев, Фрушкогорски пут 195, 

21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.12.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.12; 

27.05.17; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна,љубичаста, бела, жута, зелена.  

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

наставу нарочито дијаграми, 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.   
 

(111) 83569 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-821 (220) 12.05.2021. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) Владимир Лабат Ровњев, Фрушкогорски пут 195, 

21208, Сремска Каменица, RS 
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(540) 

 

(531) 01.01.10; 24.17.02; 26.01.03; 26.11.12  

(511) Кл. 6:  чутуре и чутурице од обичног метала; 

акустичне скулптуре од обичног метала; статуе, 

бисте, бедаљони, привесци и уметничка дела од 

обичног метала.  

Кл. 16:  фотографије; материјали за обуку и наставу 

нарочито дијаграми, графички прикази, табеле, 

панои, штампана упутства и објешњења; урамљене 

или неурамљене литографије, слике и акварели.  

Кл. 42:  индустријски дизајн; графички дизајн.  
 

(111) 83570 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-694 (220) 13.04.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 18.05.01; 18.05.03; 24.15.21; 25.01.06; 26.04.16; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела, жута  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за алкохолна 

пића направљен од хартије и картона; штампане 

ствари; фотографије; канцеларијски материјал; 

нарочито етикете и налепнице за производе и 

амбалажа за паковање производа, штампани каталози 

и маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна 

пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића); 

дигестиве (ликере и жестока пића).  

Кл. 33:  вињак.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и мало вињаком.  
 

(111) 83571 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1036 (220) 08.06.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

HUDSON 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 83572 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1038 (220) 08.06.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

CRESPO 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 83573 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1151 (220) 14.06.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., NO. 518 

SONGWEI ROAD, WUSONGJIANG INDUSTRY 

PARK, GUOXIANG STREET, WUZHONG 

DISTRICT, SUZHOU, JIANGSU, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.06  

(591) бела, сива  

(511) Кл. 7:  ножеви за косилице; косилице травњака 

[машине]; секачи плеве; сечива за резаче плеве; 

машине за вађење корова; пољопривредно справе, 

осим оних којима се ручно управља; механичке 

косилице за траву; резачи травњака, електрични; 

тримери за травњак, електрични; косилице за траву 

на којима се седи; косилице за траву, електричне; 

бензинске косилице за траву; резачи травњака; 

пољопривредне машине.  
 

(111) 83574 (181) 31.01.2032. 

(210) Ж- 2022-135 (220) 31.01.2022. 

 (151) 10.11.2022. 

(732) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345 

Panjing Street, Panlong District, Kunming  

650225, Yunnan, CN 
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(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.11; 27.05.13  

(511) Кл. 34:  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(111) 83575 (181) 27.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1231 (220) 27.06.2022. 

 (151) 14.11.2022. 

(732) British American Tobacco Exports B.V., 

Handelsweg 53 A, Amstelveen 1181 ZA, Benelux, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.03.04; 26.03.23; 26.07.18; 26.11.03; 

26.11.09; 27.05.01; 29.01.15  

(591) црвена, окер, плава, тамно плава, сива, црна, 

бела  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; 

упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за 

пушаче; папир за цигарете; тубе за цигарете; 

филтери за цигарете; џепне машинице за мотање 

цигарета; ручне машинице за пуњење папирних туба 

дуваном; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају.  
 

(111) 83576 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-130 (220) 28.01.2022. 

 (151) 14.11.2022. 

(300) 90853638  28.07.2021.  US. 

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

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

RCV 

(511) Кл. 12:  комби возила и њихови делови.  
 

(111) 83577 (181) 30.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1685 (220) 30.09.2021. 

 (151) 14.11.2022. 

(732) YETI Coolers, LLC, 7601 Southwest Pkwy, 

Austin, Texas 78735, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

YETI 

(511) Кл. 21:  посуде за пиће; посуде за напитке; 

чаше за пиће, наиме, чаше без постоља или дршки; 

шољице; шоље; шоље за кафу; шољице за кафу; 

шољице за кафу, шољице и шоље за чај; чаше за 

коктеле; мали бокали; кригле за пиво; бокали за 

пиво; спортске флаше за пиће; бокали; чаше за вино; 

вакуумске флаше; поклопци за шоље; шоље за 

дуплим зидовима; чаше за пиће; посуде за пиће; 

чаше без постоља или дршки које се користе као 

чаше за пиће; шоље за путовање; изолиране шоље; 

чаше за пиво; сламчице за пиће; чаше за пиће за бебе 

и децу; флаше које се продају празне; спортске 

флаше које се продају празне; флаше за воду за 

вишекратну употребу које се продају празне; флаше 

за воду од нерђајућег челика које се продају празне; 

чаше за пиће које се продају заједно са поклопцима 

за исте; поклопци са писком за флаше за воду за 

вишекратну употребу; чаше са дуплим зидовима са 

поклопцима и сламчицама; чаше са дуплим зидовима 

са поклопцима; флаше за воду које се продају 

празне; чаше за виски; термос посуде; сламчице за 

пиће; преносиви држачи за посуде за напитке; 

тренинг чаше за децу; чаше за пиће за бебе и децу и 

делови и додаци за исте, наиме, чаше за бебе и децу 

које се продају заједно са вентилима и поклопцима; 

чаше за пиће за новорођенчад и делови и додаци за 

исте, наиме, вентили и поклопци који се продају 

заједно; чаше за пиће за децу и делови и додаци за 

исте, наиме, чаше за пиће за децу које се продају 

заједно са поклопцима који пропуштају топлоту; 

сламчице за пиће за бебе и децу; дршке специјално 

дизајниране за посуде за пиће; вакуумске посуде за 

топлу или хладну храну и пиће; изолиране посуде за 

пиће; изолиране посуде за напитке; посуде које 

задржавају температуру; изолацијске навлаке за 
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флаше; изолацијске навлаке за конзерве за напитке; 

термално изолирани омотачи за конзерве који 

одржавају садржај хладним или топлим; изолацијске 

навлаке за тегле, флаше или конзерве; изолацијске 

навлаке од нерђајућег челика за тегле, флаше или 

конзерве; изолацијске навлаке за чаше за напитке; 

држачи за пиће од нерђајућег челика; држачи за 

конзерве и флаше од нерђајућег челика; 

неелектрични отварачи за флаше; отварачи за чаше; 

кесице за хлађење хране и напитака; кесице за 

хлађење које се користе за одржавање хране и пића 

хладним; тањири за храњење кућних љубимаца; 

посуде за храњење кућних љубимаца; чиније за 

храну и пиће за кућне љубимце; посуђе за кућне 

љубимце; чиније за воду за кућне љубимце; чиније за 

кућне љубимце; чиније за пиће за кућне љубимце; 

пластичне кофе; посуде за испирање; кофе; кофе за 

лед; кофе за испирање; канте; организатори за алат за 

кофе, наиме, организатори који су специјално 

прилагођени како би се на кофу прикачили ручни 

алати и други апарати; поклопци прилагођени за 

кофе или канте; неелектрични преносни фрижидери; 

неелектричне преносме кутије за хлађење; 

неелеткричне преносне торбе за хлађење; 

неелектрични преносни ранчеви за хлађење; 

изолиране посуде за храну или напитке; топлотно 

изолиране посуде за напитке; изолиране посуде за 

храну или напитке за употребу у домаћинству; 

термално изолиране посуде за храну или напитке; 

изолиране кутије за ручак; изолиране кесе за ручак; 

кофе за лед; термално изолиране кесе за храну или 

напитке; изолиране кесе за храну или напитке за 

употребу у домаћинству; преносиве кутије за лед за 

храну или напитке; топлотно изолиране посуде за 

употребу у домаћинству; посуде за лед; 

неелектрични преносни фрижидери за пића; 

неелектричне преносиве кутије за хлађење; термално 

изолиране посуде за храну; изолиране торбе за 

ношење хране или напитака; неелектрични преносни 

апарати за хлађење воде; изолирани дозери за воду; 

кутије за ручак; кесе за ручак које нису од папира; 

кутије за одлагање ствари за општу намену у 

домаћинству; посуде за употребу у кухињи; 

кухињске посуде; преносиве пластичне посуде за 

чување робе у домаћинству и кухињи; вишенаменске 

преносиве посуде за употребу у домаћинству; посуде 

за употребу у домаћинству; немодуларне посуде за 

преношење и чување ствари за употребу у 

домаћинству; пластичне посуде за чување ствари за 

употребу у домаћинству; неелектричне кухињске 

посуде које нису од драгоцених метала; посуде за 

храну за употребу у домаћинству које нису од метала 

и које се могу закључати; одводни чепови за одводе; 

преносиви дозери за напитке; левци за употребу у 

домаћинству; дозери за воду; послужавници за 

употребу у домаћинству; металне корпе за употребу 

у домаћинству; корпе за употребу у домаћинству; 

корпе од метала за употребу у домаћинству; 

унутрашње полице за преносиве неелектричне 

фрижидере, унутрашњи организатори за преносиве 

неелектричне фрижидере; унутрашње торбе за 

неелектричне преносиве фрижидере; унутрашње 

преграде за неелектричне преносиве фрижидере; 

унутрашње торбе за кофе; унутрашње полице за кофе; 

организатори за кофе, наиме, организатори који су 

специјално прилагођени за причвршћивање ручних 

алата и других апарата за кофу; навлаке за флаше, 

наиме, носачи за флаше за употребу у домаћинству; 

синтетички држачи за флаше, наиме, носачи за флаше 

за употребу у домаћинству; ременици који су 

специјално прилагођени за ношење флаша; торбе које 

су специјално прилагођене за ношење флаша; рукави 

за флаше; структурни делови и опрема за горе 

наведену робу; додаци за горе наведену робу.  
 

(111) 83578 (181) 24.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1223 (220) 24.06.2022. 

 (151) 15.11.2022. 

(300) 018658226  18.02.2022.  EM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24 

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(111) 83579 (181) 24.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1228 (220) 24.06.2022. 

 (151) 15.11.2022. 

(300) 085750  17.02.2022.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

HYPER AIR 
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(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; патрони (кертриџи) за електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана који 

се удише; замене дувана које се удишу; цигарете које 

садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете; 

снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без 

дувана за оралну употребу (које нису за употребу у 

медицини).  
 

(111) 83580 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1009 (220) 06.06.2022. 

 (151) 15.11.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Праховска 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.13; 01.15.23; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) наранџаста, жута, бела.  

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

заштиту од сунца; тоалетни сапуни; парфимерија, 

етерична уља, козметика; уља за козметичку 

употребу; козметички препарати за негу коже; креме 

за лице и тело за козметичке потребе; креме за 

заштиту од сунца; уља за сунчање [козметика]; 

лосиони за заштиту од сунца; млеко за сунчање 

[козметика]; креме и препарати након сунчања; 

креме након сунчања за козметичке потребе; 

лосиони након сунчања за козметичке потребе; 

млека након сунчања [козметичка]; уља за лице; 

бадемово уље; гелови за сунчање [козметика]; 

немедицински препарати за ублажавање опекотина 

од сунца; спрејеви за тело за козметичке потребе; 

препарати за заштиту косе од сунца; креме за 

самопотамњивање; препарати за самопотамњивање 

[козметички]; водоотпорна средства за заштиту од 

сунца; козметичке пене које садрже средства за 

заштиту од сунца; креме за смањење целулита; 

лосиони за смањење целулита.  

Кл. 35:  рекламирање; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; пословна администрација; 

пословно управљање; канцеларијски послови; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.04.2022. - 15.05.2022. године: 

 

Жиг рег. бр. 19452 чији је носилац PFIZER 

INC.,, 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US, престао је да важи дана 

25.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 19445 чији је носилац Beiersdorf 

AG, Unnastraβe 48 , 20253 Hamburg, DE, престао је да 

важи дана 25.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26301 чији је носилац KRKA 

Tovarna zdravil d.d., Novo Mesto, Novo Mesto, 

Šmarješka cesta 6, R. Slovenija, SI, престао је да важи 

дана 01.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39246 чији је носилац British 

American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville 

Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, 

престао је да важи дана 17.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39258 чији је носилац MARS 

INC., 6885 ELM STREET, McLEAN - VIRGINIA 

22101-3883, US, престао је да важи дана 22.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 39426 чији је носилац "SLODES" 

DOO, BEOGRAD, Beograd, Borska 92-F, RS, престао 

је да важи дана 25.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 40265 чији је носилац MARS 

INC., 6885 ELM STREET, McLEAN - VIRGINIA 

22101-3883, US, престао је да важи дана 08.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 39440 чији је носилац BYC CO., 

LTD., 1104-1, DAELIM-DONG, YOUNGDEUNGPO-

KU, SEOUL, KR, престао је да важи дана 15.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48085 чији је носилац Zoetis 

Services LLC, 10 Sylvan Way,  Parsippany, NJ 07054, 

US, престао је да важи дана 18.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48043 чији је носилац Colgate-

Palmolive Company (A Delaware cororation), 300 Park 

Avenue New York, N.Y. 10022, US, престао је да важи 

дана 20.04.2022. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 48124 чији је носилац 

McDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY 

COMPANY, LIMITED, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи 

дана 20.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 49154 чији је носилац Miomir 

Nikolić, - zdravstvena delatnost, Subotička 11, Beograd, 

YU, престао је да важи дана 23.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45156 чији је носилац SKKTR 

"ABBA-MARVEL & CO", Kolašinac Husein, Dimitrija 

Tucovića bb, Novi Pazar, YU, престао је да важи дана 

25.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47917 чији је носилац VINDIJA 

Prehrambena industrija d.d., Međimurska 6, HR-42000 

Varaždin, Hrvatska, HR, престао је да важи дана 

25.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47918 чији је носилац VINDIJA 

Prehrambena industrija d.d., Međimurska 6, HR-42000 

Varaždin, Hrvatska, HR, престао је да важи дана 

25.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47806 чији је носилац VINDIJA 

Prehrambena industrija d.d., Međimurska 6, HR-42000 

Varaždin, HRVATSKA, HR, престао је да важи дана 

26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47807 чији је носилац VINDIJA 

Prehrambena industrija d.d., Međimurska 6, HR-42000 

Varaždin, HRVATSKA, HR, престао је да важи дана 

26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48315 чији је носилац Euro-Pro 

Corporation, 4400 Bois-Franc Ville St.-Laurent Quebec 

H4S 1A7, Kanada, CA, престао је да важи дана 

26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47820 чији је носилац Euro-Pro 

Corporation, 4400 Bois-Franc, Ville St.-Laurent Quebec 

H4S 1A7, Kanada, CA, престао је да важи дана 

26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 46047 чији је носилац Preduzeće 

za promet i usluge "MEDAKI" d.o.o., Стевана Немање 

бб, Нови Пазар, RS, престао је да важи дана 

30.04.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 47810 чији је носилац 3M 

COMPANY, korporacija države Delaware, 3M Center, 

2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, US, 

престао је да важи дана 01.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48513 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 Al Rotterdam, Nizozemska, NL, 

престао је да важи дана 01.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47965 чији је носилац Eurohypo 

Aktiengesellschaft, Helfmann - Park 5, 65760 Eschborn, 

Germany, DE, престао је да важи дана 09.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47906 чији је носилац ConvaTec 

Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 14.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47748 чији је носилац ConvaTec 

Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 14.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48632 чији је носилац 

GRENDENE S.A., Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro 

Expectativa - Sobral, CE, BR, престао је да важи дана 

14.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47823 чији је носилац 

GRENDENE S.A., Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro 

Expectativa - Sobral, CE, BR, престао је да важи дана 

14.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47824 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао 

је да важи дана 15.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47960 чији је носилац BATMARK 

LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB; World Investment Company Limited, 

Globe House, 2 Milford Lane, London, WC2R 3LN, 

Engleska, GB i BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, 

WC2R 2PG, London, UK, престао је да важи дана 

15.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 44783 чији је носилац TROPIC 

TRADE d.o.o., Milutina Milankovića 1c, Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 16.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64768 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge JOMIL, d.о.о., 11460 

Baćevac, Pavlovačka 3, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 26.01.2032. године. 

Жиг рег. бр. 64795 чији је носилац THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US, престао је да важи 

дана 18.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64822 чији је носилац The Coca-

Cola Company, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, US, престао је да важи дана 18.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64924 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 19.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64922 чији је носилац Chello 

Central Europe Zrt., Lomb u. 23-27, Budapest 1139, HU, 

престао је да важи дана 19.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66059 чији је носилац Chello 

Central Europe Zrt., Lomb u. 23-27, Budapest 1139, HU, 

престао је да важи дана 19.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66052 чији је носилац Chello 

Central Europe sro., Pobrezni 620/3, 186 00 Prague, CZ, 

престао је да важи дана 19.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64928 чији је носилац Фабрика 

сточне хране "ФСХ ЈАБУКА" а.д. , Ул. Скробара, 

Трг Маршала Тита број 63, Панчево, RS, престао је 

да важи дана 20.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66051 чији је носилац DTF1921 

DOO, Arsenija Čarnojevića br. 21, Sremska Mitrovica, 

RS, престао је да важи дана 21.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64884 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge INFO TEAM d.o.o., 

Bulevar kralja Aleksandra 193, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 21.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65914 чији је носилац panRobotics 

d.o.o., Jove Ilića 15/7, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 25.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65733 чији је носилац INSERT 

DOO, Bulevar Arsenija Čarnojevića 102, 11070 

Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64803 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 26.04.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 64804 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64805 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64806 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64807 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64954 чији је носилац "ПВП" доо 

Београд, Милана Јовановића 12/31, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 26.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64830 чији је носилац Cheminova 

A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, DK, престао 

је да важи дана 27.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65579 чији је носилац "BILANS-

MICON" DOO, Ilije Ognjanovića br. 28, 21000 Novi 

Sad, RS, престао је да важи дана 27.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65667 чији је носилац МИШИЋ 

САША, Карађорђева 286, Ритопек, RS, престао је да 

важи дана 27.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65666 чији је носилац МИШИЋ 

САША, Карађорђева 286, Ритопек, RS, престао је да 

важи дана 27.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65288 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао 

је да важи дана 27.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65641 чији је носилац Dr. Oetker 

d.o.o., Вука Караџића 13, 22310 Шимановци, RS, 

престао је да важи дана 27.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66269 чији је носилац Dr. Oetker 

d.o.o., Вука Караџића 13, 22310 Шимановци, RS, 

престао је да важи дана 27.04.2022. године. 

Жиг рег. бр. 64995 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge KRISTAL SO društvo 

sa ograničenom odgovornošću Beograd, Batajnički drum 

283 G, 11080 Zemun, RS, престао је да важи дана 

27.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64882 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 28.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65010 чији је носилац ДЕЛТА 

ФОНДАЦИЈА, Милентија Поповића 7б, 11070 Нови 

Београд, RS, престао је да важи дана 28.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64955 чији је носилац Google 

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

California 94043, US, престао је да важи дана 

28.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64956 чији је носилац Google 

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

California 94043, US, престао је да важи дана 

28.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65008 чији је носилац Mešovito 

društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i 

usluge ANTAMEDIA BEOGRAD, Nebojšina 30, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 01.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64841 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, 

CH, престао је да важи дана 01.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64966 чији је носилац Iochpe-

Maxion S/A, Rua Luigi Galvani, 145, 13° andar, 04575-

020 São Paulo-SP, BR, престао је да важи дана 

04.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64250 чији је носилац Joint Stock 

Company "August" Inc., RU, 142432, 20A Tsentralnaya 

street, Chernogolovka, Moscow Region, RU, престао је 

да важи дана 04.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65857 чији је носилац УДРУЖЕЊЕ 

ВОЋАРА И ВИНОГРАДАРА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, 

Барич, , 12222 Браничево, општина Голубац, RS, престао 

је да важи дана 08.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65053 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu na malo ŠTAMPA SISTEM d.o.o. , Bulevar 

Milutina Milankovića 19, Novi Beograd, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 09.05.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 64978 чији је носилац AD 

MEDELA Konditorska industrija Vrbas, 21460 Vrbas, 

Kulski put bb, RS, престао је да важи дана 09.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64980 чији је носилац AD 

MEDELA Konditorska industrija Vrbas, 21460 Vrbas, 

Kulski put bb, RS, престао је да важи дана 09.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64343 чији је носилац Duško 

Rogović, Braće Krsmanović 5, 11000 Beograd, RS i 

Vladimir Janković, Kej oslobođenja 13c/144, 11080 

Zemun, RS, престао је да важи дана 09.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64284 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "Zdravlje", akcinarsko 

društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac, RS, престао је 

да важи дана 10.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65064 чији је носилац 

INTERMEDIA NETWORK doo, Dositejeva 20, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 10.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64947 чији је носилац Elpen 

Pharmaceutical Co. Inc., 95, Marathonos Avenue 190 

09, Pikermi, Attica, GR, престао је да важи дана 

11.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65532 чији је носилац KENDY 

LTD D.O.O., Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 

323, RS, престао је да важи дана 10.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65273 чији је носилац 

Маринковић-Мичић др Весна, Краља Милутина 35, 

11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

15.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64346 чији је носилац 

APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o., 25260 Apatin, 

Trg oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана 

15.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64949 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge 

ŽITOPRERADA DM d.o.o., Bašaidski put bb, Novi 

Bečej, RS, престао је да важи дана 15.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64982 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge 

ŽITOPRERADA DM d.o.o., Bašaidski put bb, Novi 

Bečej, RS, престао је да важи дана 15.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64950 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 16.05.2022. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.10.2022. - 15.11.2022. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 502 

промењена је у Mercedes-Benz Group AG, 

Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 503 

промењена је у Mercedes-Benz Group AG, 

Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 1796 

промењена је у OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 

80807 Muenchen, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 12533 

промењена је у OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 

80807 Muenchen, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16019 

промењена је у KEF Celestion Corporation, P.O. Box 

709, Floor 2, Willow House, Cricket Square, KY1-1107, 

Grand Cayman, Cayman islands, KY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17116 

промењена је у Panasonic Holdings Corporation, 1006, 

OAZA KADOMA, KADOMA-SHI, OSAKA-FU, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17197 

промењена је у Panasonic Holdings Corporation, 1006, 

OAZA KADOMA, KADOMA-SHI, OSAKA-FU, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26516 

промењена је у ALKALOID AD Skopje, Bulevar 

Aleksandar Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 30588 

промењена је у Panasonic Holdings Corporation, 1006, 

OAZA KADOMA, KADOMA-SHI, OSAKA 

PREFECTURE, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39784 

промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42048 

промењена је у Panasonic Holdings Corporation, 1006, 

OAZA KADOMA, KADOMA-SHI, OSAKA 

PREFECTURE, JP; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42105 

промењена је у BARBA STATHIS Single Member 

Industrial and Commercial Societe Anonyme with the 

distinctive title "BARBA STATHIS SA"., A5 Street-

Industrial Area of Thessaloniki, 570 22 Sindos, 

Thessaloniki, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42152 

промењена је у BARBA STATHIS Single Member 

Industrial and Commercial Societe Anonyme with the 

distinctive title "BARBA STATHIS SA"., A5 Street-

Industrial Area of Thessaloniki, 570 22 Sindos, 

Thessaloniki, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42557 

промењена је у BARBA STATHIS Single Member 

Industrial and Commercial Societe Anonyme with the 

distinctive title "BARBA STATHIS SA"., A5 Street-

Industrial Area of Thessaloniki, 570 22 Sindos, 

Thessaloniki, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43563 

промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 

70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43564 

промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 

70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43565 

промењена је у Mercedes-Benz Group AG, 

Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43661 

промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 

70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45397 

промењена је у PINK MEDIA GROUP d.o.o. Beograd, 

Незнаног јунака 1, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47494 

промењена је у The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 

Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48454 

промењена је у The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 

Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 48599 

промењена је у Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar 

Peka Dapčevića 29, 11000 Beograd, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48970 

промењена је у Kabushiki Kaisha 

Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio), 1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49459 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49535 

промењена је у Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design Studio), 1-23 

Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49735 

промењена је у YILDIZ HOLDING A.S., Kisikli Mah. 

Çeşme Çikmazi, Sokak No:6/1 , Üsküdar, İstanbul, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50559 

промењена је у The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 

Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50809 

промењена је у The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 

Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52542 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53922 

промењена је у OAKWOOD WORLDWIDE (US) LP , 

One World Trade Center, 24th Floor, Long Beach, 

California 90831, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55329 

промењена је у JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 

2, 6300 Zug, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55434 

промењена је у Somboled društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i preradu mleka Sombor , 

Јосифа Маринковића 13, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56444 

промењена је у JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 

2, 6300 Zug, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59459 

промењена је у Panasonic Holdings Corporation, 1006, 

Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61275 

промењена је у A.M.C. Administraçao e participaçoes 

LTDA, Rua Augustinho Oliare, 85, sala 02, Corupá, 

Santa Catarina, Brasil, BR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64706 

промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 

5А, 11080 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64839 

промењена је у The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 

Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64996 

промењена је у PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм 

5A , 11080, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65404 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65405 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65406 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65407 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65514 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65624 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65625 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65660 

промењена је у SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (a 

French corporation), 40-42 QUAI DU POINT DU 

JOUR, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 65705 

промењена је у BDK Advokati advokatsko ortačko 

društvo , Булевар краља Александра 28, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65719 

промењена је у Hero InvestCorp Private Limited, The 

Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant 

Kunj - Phase II, 110070 New Delhi, IN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65828 

промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 

5А, 11080 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65856 

промењена је у Swiss Nature d.o.o. Beograd, Теразије 

29, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65869 

промењена је у Crocs, Inc., 13601 Via 

Varra,Broomfield, Colorado 80020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65870 

промењена је у Crocs, Inc., 13601 Via Varra, 

Broomfield, Colorado 80020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66124 

промењена је у BDK Advokati advokatsko ortačko društvo 

Beograd, Булевар краља Александра 28, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66127 

промењена је у JT International S.A. , Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66146 

промењена је у ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION, 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 

Taipei City 112, Taiwan, TW; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66371 

промењена је у Hero InvestCorp Private Limited, The 

Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant 

Kunj - Phase II, 110070 New Delhi, IN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66581 

промењена је у JT International  S.A., Rue Kazem-

Radjavi 8 , 1202 Geneva, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66881 

промењена је у BDK Advokati advokatsko ortačko 

društvo Beograd, Булевар краља Александра 28, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66970 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66971 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67336 

промењена је у AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING PPT INŽENJERING 

AD, BEOGRAD (STARI GRAD), Топличин венац 3, 

међуспрат, Стари град, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67363 

промењена је у JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 

2, 6300 Zug, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67678 

промењена је у Somboled društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i preradu mleka Sombor , 

Јосифа Маринковића 13, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67845 

промењена је у JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 

2, 6300 Zug, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68208 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68209 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68210 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68737 

промењена је у BARBA STATHIS Single Member 

Industrial and Commercial Societe Anonyme with the 

distinctive title "BARBA STATHIS SA"., A5 Street-

Industrial Area of Thessaloniki, 570 22 Sindos, 

Thessaloniki, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68776 

промењена је у JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 

2, 6300 Zug, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69871 

промењена је у AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING PPT 

INŽENJERING AD, BEOGRAD (STARI GRAD), 

Топличин венац 3, међуспрат, Стари град, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71061 

промењена је у DELTA-PAK DOO, Владимира 

Поповића 8а, 11070 Нови Београд, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 71536 

промењена је у Mercedes-Benz Group AG, 

Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72678 

промењена је у Iskra d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72963 

промењена је у Mercedes-Benz Group AG, 

Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75572 

промењена је у BIZNET DOO, Голубачка 1, 11050, 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77448 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77449 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77450 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77536 

промењена је у Somboled društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i preradu mleka Sombor , 

Јосифа Маринковића 13, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77537 

промењена је у Somboled društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i preradu mleka Sombor , 

Јосифа Маринковића 13, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77574 

промењена је у Somboled društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i preradu mleka Sombor, 

Јосифа Маринковића 13, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80086 

промењена је у BIZNET DOO, Голубачка 1, 11050, 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80887 

промењена је у BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD, 

Вилине воде 47, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80948 

промењена је у JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 

2, 6300 Zug, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81473 

промењена је у Somboled društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i preradu mleka Sombor , 

Јосифа Маринковића 13, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82299 

промењена је у POSLOVNI SISTEM MERCATOR 

d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 24033 извршен је пренос на 

WABTEC UK LIMITED Doncaster Works, Hexthorpe 

Road, Doncaster, South Yorkshire, DN4 0BF, United 

Kingdom, UK; 

 

За жиг бр. 37050 извршен је пренос на 

WABTEC UK LIMITED Doncaster Works, Hexthorpe 

Road, Doncaster, South Yorkshire, DN4 0BF, United 

Kingdom, UK; 

 

За жиг бр. 37791 извршен је пренос на 

Commaxx International B.V., Thermiekstraat 1 a, 6361 

HB Nuth, NL; 

 

За жиг бр. 39856 извршен је пренос на 

ENERGY SOLUTIONS (US) LLC , 504 Carnegie 

Center, Princeton, NJ 08540, US; 

 

За жиг бр. 42898 извршен је пренос на Société des 

Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, Switzerland, CH; 

 

За жиг бр. 43563 извршен је пренос на Daimler 

Truck AG, Fasanenweg 10 , 70771 Leinfelden-

Echterdingen, DE; 

 

За жиг бр. 43564 извршен је пренос на Daimler 

Truck AG, Fasanenweg 10 , 70771 Leinfelden-

Echterdingen, DE; 

 

За жиг бр. 43661 извршен је пренос на Daimler 

Truck AG, Fasanenweg 10 , 70771 Leinfelden-

Echterdingen, DE; 

 

За жиг бр. 45556 извршен је пренос на MSD 

International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20, 6006 

Lucerne, CH; 

 

За жиг бр. 45556 извршен је пренос на N.V. 

Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL; 

 

За жиг бр. 47480 извршен је пренос на MSD 

International Holdings 2 GmbH, Weystrasse 20, 6006 

Lucerne, CH; 

 

За жиг бр. 47480 извршен је пренос на N.V. 

Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL; 
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За жиг бр. 47494 извршен је пренос на Société 

des Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, CH; 

 

За жиг бр. 48454 извршен је пренос на Société 

des Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, CH; 

 

За жиг бр. 50559 извршен је пренос на Société 

des Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, CH; 

 

За жиг бр. 50809 извршен је пренос на Société 

des Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, CH; 

 

За жиг бр. 53011 извршен је пренос на RUBBER 

COMPANY d.o.o., Врбашка 16, Србобран, RS; 

 

За жиг бр. 53913 извршен је пренос на EH 

INVESTMENT d.o.o. Beograd-Zemun, Батајнички 

друм бр. 12, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 55315 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 55323 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 55391 извршен је пренос на JC New Retail 

AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 55404 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 55409 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 55411 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 55666 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 56442 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 56443 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH;  

 

За жиг бр. 56445 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 56446 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 57461 извршен је пренос на Société des 

Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, Switzerland, CH; 

 

 

За жиг бр. 57932 извршен је пренос на 

DAREOS HOLDING LTD, Dimostheni Severi, 12, 6th 

Floor, Flat/Office 601 , 1080, Nicosia, CY; 

 

За жиг бр. 57934 извршен је пренос на 

DAREOS HOLDING LTD, Dimostheni Severi, 12, 6th 

Floor, Flat/Office 601 , 1080, Nicosia, CY; 

 

За жиг бр. 58384 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 58385 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 61351 извршен је пренос на Navitas 

SAE Holdings Limited , C/O Hackwood Secretaries 

Limited, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, UK; 

 

За жиг бр. 61352 извршен је пренос на Navitas SAE 

Holdings Limited , C/O Hackwood Secretaries Limited, 

One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, UK; 

 

За жиг бр. 61353 извршен је пренос на Navitas 

SAE Holdings Limited , C/O Hackwood Secretaries 

Limited, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, UK; 

 

За жиг бр. 61354 извршен је пренос на Navitas 

SAE Holdings Limited , C/O Hackwood Secretaries 

Limited, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, UK; 

 

За жиг бр. 61939 извршен је пренос на Société 

des Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, CH; 

 

За жиг бр. 61940 извршен је пренос на Société 

des Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, CH; 

 

За жиг бр. 63227 извршен је пренос на Société des 

Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, Switzerland, CH; 

 

За жиг бр. 63767 извршен је пренос на Société des 

Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, Switzerland, CH; 

 

За жиг бр. 64651 извршен је пренос на Daimler 

Truck AG, Fasanenweg 10 , 70771 Leinfelden-

Echterdingen, DE; 

 

За жиг бр. 64652 извршен је пренос на Daimler 

Truck AG, Fasanenweg 10 , 70771 Leinfelden-

Echterdingen, DE; 

 

За жиг бр. 64839 извршен је пренос на Société 

des Produits Nestlé  S.А. , 1800 Vevey, CH; 

 

За жиг бр. 65404 извршен је пренос на 

"Swisslion Group" d.o.o. Нови Сад, Партизанска 42, 

21000 Нови Сад, RS; 
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За жиг бр. 65406 извршен је пренос на 

"Swisslion Group" d.o.o. Нови Сад, Партизанска 42, 

21000 Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 65961 извршен је пренос на Lenovo 

PC International Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, HK; 

 

За жиг бр. 65961 извршен је пренос на Lenovo 

(Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong Chuan #02-01 New 

Tech Park, Singapore 556741, SG; 

 

За жиг бр. 67288 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 67360 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 67364 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 67365 извршен је пренос на JC New Retail 

AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 67508 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 67770 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 67840 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 67968 извршен је пренос на 

ENERGY SOLUTIONS (US) LLC , 504 Carnegie 

Center, Princeton, NJ 08540, US; 

За жиг бр. 79153 извршен је пренос на Corteva 

Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 

IN 46268, US; 

 

За жиг бр. 79485 извршен је пренос на 

Privredno društvo za promet, marketing i posredovanje 

INPHARM Co. d.o.o. Beograd, Батајнички друм 17. 

део, број 5, Земун, 11080 Београд , RS; 

 

За жиг бр. 80065 извршен је пренос на 

Дестилерија Салаш наш д.о.о. Хоргош, Фодорова 

дуж 15/а, Хоргош 24410, RS; 

 

За жиг бр. 80099 извршен је пренос на Corteva 

Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 

IN 46268, US; 

 

За жиг бр. 80961 извршен је пренос на UNA 

WORLD NETWORK d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske 

vojske br. 17, 78000, Banja Luka, BA; 

 

За жиг бр. 81648 извршен је пренос на APRIL 

INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE.LTD., 80 

Raffles Place #50-01 UOB Plaza1, Singapore 048624, 

SG; 

 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 76445 уписана је лиценца на 

NEUTRINO POWER d.o.o. Valjevo, Вука Караџића 

49-53, Ваљево 14000, 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  39/2022 - 42/2022 (13.10.2022. – 03.11.2022.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1688885 

(151) 04.04.2022 

(540) 

UEFA EURO 2024 

(732) Union des 

Associations Européennes 

de Football (UEFA) 

(511)  01  03  04  06  07  08  

09  10  11  12  14  15  16  

18  20  21  24  25  26  27  

28  29  30  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  41  42  

43  44  45 

 

(111) 1688891 

(151) 08.08.2022 

(540) 

SOLARBAY 

(732) RENAULT s.a.s 

(511)  09  12  21 

 

(111) 1688896 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Estetra SRL 

(511)  05 

(111) 1688905 

(151) 05.08.2022 

(540) 

 

(732) LACTALIS 

FORLASA, S.L.U. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1688957 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) EIShARK FOR 

TRADE AND INDUSTRY 

(Eagle for paints) 

(511)  01 

 

(111) 1688962 

(151) 08.08.2022 

(540) 

OCHRAzyme 

(732) DSM IP Assets B.V. 

(511)  05  31 

(111) 1688985 

(151) 08.08.2022 

(540) 

FINSA 

(732) FINANCIERA 

MADERERA, S.A. 

(511)  19  20 

 

(111) 1688987 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) COINTREAU 

(511)  32  33 

 

(111) 1688993 

(151) 02.05.2022 

(540) 

 

(732) thyssenkrupp Bilstein 

GmbH and thyssenkrupp 

AG 

(511)  07  12 

 

(111) 1689035 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) BRATEK SRL 

(511)  01  07  35  37 

 

(111) 1689068 

(151) 29.09.2021 

(540) 

 

(732) UAB Crocus group 

(511)  34  35 

 

(111) 1689087 

(151) 21.03.2022 

(540) 

Comodita 

(732) Comodita GmbH 

(511)  20  24  35 

 

(111) 1689093 

(151) 04.04.2022 

(540) 
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(732) LPP SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(511)  03  04  05  06  08  09  

10  11  12  14  15  16  18  

20  22  24  25  27  28 

 

(111) 1689116 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) Družstevní závody 

Dražice -  strojírna s.r.o. 

(511)  11  35  37 

 

(111) 1689132 

(151) 25.05.2022 

(540) 

 

(732) SANTINI 

MAGLIFICIO SPORTIVO 

S.R.L. 

(511)  25 

 

(111) 1689141 

(151) 04.07.2022 

(540) 

AmonRa Energy 

(732) DIBEL AD 

(511)  07  09  35  37 

 

(111) 1689150 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) FSI Limited 

(511)  02  17  19 

 

(111) 1689157 

(151) 21.07.2022 

 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  38  41  42 

 

(111) 1689159 

(151) 25.07.2022 

(540) 

Book of Shining 

Hot 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1689236 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1689247 

(151) 04.07.2022 

(540) 

TV2 

(732) TV2 Média Csoport 

Zrt. 

(511)  35  38  41 

 

(111) 1689275 

(151) 10.02.2022 

(540) 

 

(732) DERSOY DERİ 

TEKSTİL SANAYİ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  03  18  25 

 

(111) 1689308 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) Qingdao Etsong 

Technology Co.,LTD 

(511)  34 

 

(111) 1689326 

(151) 02.05.2022 

(540) 

 

(732) FONDAZIONE Dl 

RELIGIONE DON BOSCO 

NEL MONDO 

(511)  41 

 

(111) 1689337 

(151) 28.10.2021 

(540) 

 

(732) Solera Global 

Technology Limited 

(511)  09  35  36  37  39  42 

 

(111) 1689348 

(151) 16.08.2022 

 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30  35 

 

(111) 1689391 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  28 

 

(111) 1689392 

(151) 22.09.2022 

(540) 

MeatJoy 

(732) Platinum GmbH & 

CO. KG 

(511)  31 

 

(111) 1689410 

(151) 07.09.2022 

(540) 

MAYBELLINE 

LIFTER PLUMP 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1689437 

(151) 15.08.2022 

(540) 

 

(732) QUANZHOU 

UNICARE HYGIENE 

PRODUCTS CO., LTD. 

(511)  05 

 

(111) 1689451 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 
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(732) Kia Corporation 

(511)  07 

 

(111) 1689467 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) MIXER S.P.A. 

(511)  17 

 

(111) 1689501 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) Wenko-Wenselaar 

GmbH & Co. KG 

(511)  03  05  06  08  11  16  

20  21  24  27  28  35 

 

(111) 1689506 

(151) 01.08.2022 

(540) 

 

(732) DOKTOR TARSA 

TARIM SAN.VE TİC.A.Ş. 

(511)  01 

 

(111) 1689514 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Tisenc 

Medical Devices Co., Ltd. 

(511)  05  10 

 

(111) 1689542 

(151) 23.02.2022 

(540) 

TOPSHOP 

(732) ASOS HOLDINGS 

LIMITED 

(511)  03  08  09  14  16  18  

20  21  23  24  25  26  27  

28  35  36  41  44  45 

 

(111) 1689552 

(151) 21.06.2022 

(540) 

 

(732) Hangzhou Wistar 

Mechanical and Electric 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07  09 

 

(111) 1689555 

(151) 16.08.2022 

(540) 

CARPLAY 

(732) Apple Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1689556 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) The International 

Society of  Primerus Law 

Firms, Ltd. 

(511)  09  35  41 

 

(111) 1689596 

(151) 26.07.2022 

(540) 

MEDEX 

(732) MEDEX, živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  03  05  29  30  35 

 

(111) 1689653 

(151) 12.04.2022 

(540) 

TEXINO 

(732) VEKA 

Aktiengesellschaft 

(511)  06  07  09  11  16  17  

19  35  37  38  41  42 

 

(111) 1689666 

(151) 08.07.2022 

(540) 

HEAVENLY 

(732) Romy Claus 

(511)  32  33 

 

(111) 1689681 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) BELJE plus d.o.o. 

(511)  33 

 

(111) 1689686 

(151) 16.08.2022 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

 

(111) 1689717 

(151) 14.09.2022 

(540) 

 

(732) SEMILLAS FITÓ, 

S.A. 

(511)  16  31  35 

 

(111) 1689727 

(151) 05.04.2022 

(540) 

 

(732) Union des 

Associations Européennes 

de Football (UEFA) 

(511)  01  03  04  06  07  08  

09  10  11  12  14  15  16  

18  20  21  24  25  26  27  

28  29  30  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  41  42  

43  44  45 

 

(111) 1689731 

(151) 06.05.2022 

(540) 

 

(732) PSA 

AUTOMOBILES SA 

(511)  01  02  03  04  07  08  

09  11  12  17  24  37  40 

 

(111) 1689741 

(151) 02.06.2022 

(540) 

 

(732) LA POSTE 

(511)  09  16  35  36  39  42 

 

(111) 1689752 

(151) 08.08.2022 

(540) 

 

(732) TARKETT GDL S.A. 

(511)  19  27  37 

 

(111) 1689755 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) PP YARNS & CO 

(511)  16  22  23  24  25  26 
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(111) 1689775 

(151) 17.09.2021 

(540) 

A1 Protekt 

(732) A1 Telekom Austria 

Aktiengesellshaft 

(511)  09  38  42 

 

(111) 1689781 

(151) 31.12.2021 

(540) 

 

(732) TARIMÖZ TARIM 

MAKİNALARI SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 

(511)  07  12  35 

 

(111) 1689817 

(151) 24.04.2022 

(540) 

 

(732) Greenomy 

(511)  35  42 

 

(111) 1689819 

(151) 19.05.2022 

(540) 

 

(732) SC CERTSIGN SA 

(511)  09  38  42  45 

 

(111) 1689820 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) Družstevní závody 

Dražice -  strojírna s.r.o. 

(511)  11  35  37 

 

(111) 1689821 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) Družstevní závody 

Dražice -  strojírna s.r.o. 

(511)  11  35  37 

 

(111) 1689823 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) Družstevní závody 

Dražice -  strojírna s.r.o. 

(511)  11  35  37 

 

(111) 1689830 

(151) 18.04.2022 

(540) 

 

(732) SINOCHEM 

CORPORATION 

(511)  01  02  04  05  17  35  

36  42 

 

(111) 1689831 

(151) 04.05.2022 

(540) 

 

(732) SEW-EURODRIVE 

GmbH & Co KG 

(511)  07  09  37 

 

(111) 1689844 

(151) 05.05.2022 

(540) 

SemDrain 

(732) Semmelrock 

International GmbH 

(511)  06  19  35  37 

 

(111) 1689847 

(151) 06.06.2022 

(540) 

INFOCERT 

(732) INFOCERT S.P.A. 

(511)  09  35  38  42 

 

(111) 1689852 

(151) 18.05.2022 

(540) 

 

(732) THE MOSSİ 

SAĞLIK VE KOZMETİK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03  05 

 

(111) 1689881 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) GHC Systems Inc. 

(511)  03 

 

(111) 1689882 

(151) 27.07.2022 

(540) 

CEDEVITA VODA 

S VITAMINIMA 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1689884 

(151) 29.06.2022 

(540) 

 

(732) "Alutech 

Incorporated" Limited 

Liability Company 

(511)  07  09 

 

(111) 1689895 

(151) 19.08.2022 

(540) 

 

(732) GHC Systems Inc. 

(511)  03 

 

(111) 1689921 

(151) 06.09.2022 

(540) 

OPTI 

(732) IDEXX Laboratories, Inc. 

(511)  01  05 

 

(111) 1689953 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) AIMA 

TECHNOLOGY GROUP 

CO., LTD 

(511)  12 

 

(111) 1689979 

(151) 19.05.2022 

(540) 
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(732) SC CERTSIGN SA 

(511)  09  38  42  45 

 

(111) 1689990 

(151) 21.07.2022 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATION

S CORP., LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1690009 

(151) 26.07.2022 

(540) 

ROCKETMTEC 

(732) Swiss Rockets AG 

(511)  05  09  10 

 

(111) 1690010 

(151) 15.08.2022 

(540) 

 

(732) Montres Tudor SA 

(511)  14 

 

(111) 1690018 

(151) 19.05.2022 

(540) 

Burning Hit 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1690036 

(151) 02.03.2022 

(540) 

MISS SELFRIDGE 

(732) ASOS HOLDINGS 

LIMITED 

(511)  03  08  09  14  16  18  

23  24  25  26  28  35  36  

41  44  45 

 

(111) 1690039 

(151) 19.07.2022 

(540) 

 

(732) NEXI PAYMENTS 

S.P.A. 

(511)  09  36 

 

(111) 1690157 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) NURDOĞUŞ GİYİM  

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  18  25 

 

(111) 1690163 

(151) 29.06.2022 

(540) 

ALUTECH Smart 

(732) "Alutech 

Incorporated" Limited 

Liability Company 

(511)  07  09 

 

(111) 1690167 

(151) 07.09.2022 

(540) 

MyoConsult 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09  42 

 

(111) 1690175 

(151) 13.09.2022 

(540) 

EQO-S 

(732) Everris International 

B.V. 

(511)  01 

(111) 1690206 

(151) 01.08.2022 

(540) 

 

(732) Guangzhou 

ShengWeiChen Biological 

Technology Co., LTD 

(511)  03 

 

(111) 1690214 

(151) 27.09.2022 

(540) 

METAVIVIDS 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1690215 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Stars bar 

(732) Ahmed Javed Qasimi 

(511)  09  25  29  32  34 

 

(111) 1690239 

(151) 22.09.2022 

(540) 

MILBACTIV 

(732) CEVA SANTE 

ANIMALE 

(511)  05 

 

(111) 1690240 

(151) 22.09.2022 

(540) 

MILBEGUARD 

(732) CEVA SANTE 

ANIMALE 

(511)  05 

 

(111) 1690245 

(151) 16.04.2022 

(540) 

 

(732) CEREN İTHALAT 

VE DAĞITIM ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  16  21  28 

 

(111) 1690256 

(151) 22.09.2022 

(540) 

COBAS EVOLVE 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511)  09 

 

(111) 1690257 

(151) 22.09.2022 

(540) 

COBAS BOOST 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511)  09 

 

(111) 1690258 

(151) 31.01.2022 

(540) 

TERGAR 

(732) Tergar International 

(511)  09  41 

 

(111) 1690269 

(151) 06.05.2022 

(540) 

 

(732) BCT ESTETİK 

SAĞLIK TURİZM VE 

DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  10  44 

 

(111) 1690307 

(151) 08.08.2022 

(540) 

 

(732) VIORICA - 

COSMETIC S.A. 

(511)  03  05 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/11 

Intellectual Property Gazette  2022/11 

168 ЗИС / RS / IPO 

 

(111) 1690308 

(151) 13.09.2022 

(540) 

 

(732) DFreight Shipping LLC 

(511)  39 

 

(111) 1690317 

(151) 20.09.2022 

(540) 

Sonnar 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  09 

 

(111) 1690319 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Yandex LLC 

(511)  04  06  09  11  12  35  

37  38  39  42  43 

 

(111) 1690321 

(151) 21.09.2022 

(540) 

Planar 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  09 

 

(111) 1690370 

(151) 28.09.2022 

(540) 

NIVEA FRESH 

SENSATION 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1690373 

(151) 11.03.2022 

(540) 

ARGETTY 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  09  29  35  36  41 

 

(111) 1690377 

(151) 14.06.2022 

(540) 

Fabasoft Proceco 

(732) Fabasoft AG 

(511)  09  35  37  41  42 

 

(111) 1690391 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) BELJE plus d.o.o. 

(511)  33 

 

(111) 1690392 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) BELJE plus d.o.o. 

(511)  33 

 

(111) 1690399 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) MatildaDjerf Design 

AB 

(511)  14  18  24  25 

 

(111) 1690423 

(151) 19.09.2022 

(540) 

APPLE WATCH 

ULTRA 

(732) Apple Inc. 

(511)  14 

 

(111) 1690450 

(151) 21.09.2022 

(540) 

GLOW 

(732) Glow Beverages, Inc. 

(511)  32 

 

(111) 1690493 

(151) 16.08.2022 

(540) 

 

(732) ALİ ELMAS 

(511)  25  35 

 

(111) 1690505 

(151) 23.09.2022 

(540) 

DEVAFAST DRY 

(732) Deva Concepts LLC 

(511)  03 

 

(111) 1690518 

(151) 02.03.2022 

(540) 

TOPMAN 

(732) ASOS HOLDINGS 

LIMITED 

(511)  03  08  09  14  16  18  

23  24  25  26  28  35  36  

41  44  45 

 

(111) 1690522 

(151) 30.12.2021 

 

 

(540) 

 

(732) BTL Industries 

(511)  10  44 

 

(111) 1690543 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1690544 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1690545 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1690554 

(151) 15.07.2022 

(540) 

NiceOne 
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(732) Pryakhin Andrey 

Sergeevich 

(511)  09  41  42 

 

(111) 1690572 

(151) 21.06.2022 

(540) 

BOLD OPEN 

DATABASE 

(732) MHCS 

(511)  38  42  45 

 

(111) 1690629 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

 

(111) 1690632 

(151) 12.09.2022 

(540) 

MULTI 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  12 

 

(111) 1690633 

(151) 12.09.2022 

(540) 

PROFI 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  12 

 

(111) 1690658 

(151) 29.08.2022 

(540) 

 

(732) TEMPUS 

DISTRIBUIÇÃO - 

SOCIEDADE 

COMERCIAL  DE 

RELOJOARIA, S.A. 

(511)  14  35 

 

(111) 1690661 

(151) 19.09.2022 

(540) 

 

(732) OmniVision GmbH 

(511)  05 

 

(111) 1690712 

(151) 26.09.2022 

(540) 

SMOORE 

(732) SHENZHEN 

SMOORE TECHNOLOGY 

LIMITED 

(511)  34 

 

(111) 1690734 

(151) 20.12.2021 

(540) 

 

(732) CIE AUTOMOTIVE, 

S.A. 

(511)  01  03  04  06  07  08  

09  11  12  17  20  27  35  

37  39  40  42 

 

(111) 1690771 

(151) 24.08.2022 

(540) 

Brame 

(732) Brame AG 

(511)  09  28  35  42 

 

(111) 1690807 

(151) 02.09.2022 

(540) 

 

(732) Stolz GmbH 

(511)  01  03  05 

 

(111) 1690832 

(151) 20.06.2022 

 

 

(540) 

 

(732) European 

Organisation for the Safety 

of Air Navigation 

(EUROCONTROL), in 

French Organisation 

Européenne pour la Sécurité 

de la Navigation Aérienne 

(EUROCONTROL) 

(511)  09  16  35  39  41  42 

 

(111) 1690841 

(151) 06.09.2022 

(540) 

DRYVIT 

(732) Tremco CPG Inc. 

(511)  01  02  17  19 

 

(111) 1690846 

(151) 14.09.2022 

(540) 

DYNAMIC 

ISLAND 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1690852 

(151) 23.06.2022 

(540) 

ANN 

DEMEULEMEEST

ER 

(732) AD TRADEMARK 

S.R.L. 

(511)  03  09  14  18  25 

 

(111) 1690853 

(151) 27.06.2022 

(540) 

 

(732) ÜNSAL YAPI VE 

DAYANIKLI TÜKETİM 

MALLSAN.TİC A.Ş 

(511)  07  09  11 

 

(111) 1690862 

(151) 04.05.2022 

(540) 

 

(732) BGR Group Ltd. 

(511)  11  20 

 

(111) 1690916 

(151) 16.12.2021 

(540) 

 

(732) SONAE SGPS, S.A. 

(511)  01  02  03  04  05  06  

07  08  09  10  11  12  13  

14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  

28  29  30  31  32  33  34  

35  36  37  38  39  40  41  

42  43  44  45 

 

(111) 1690936 

(151) 15.03.2022 

(540) 

MAYC 

(732) Yuga Labs, Inc. 

(511)  09  14  16  18  24  25  

27  28  32  33  35  36  38  

41  42  43  45 

 

(111) 1690939 

(151) 15.03.2022 

(540) 

BORED APE 

YACHT CLUB 

(732) Yuga Labs, Inc. 

(511)  09  14  16  18  24  25  

27  28  32  33  35  36  38  

41  42  43  45 

 

(111) 1690941 

(151) 15.03.2022 
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(540) 

BAYC 

(732) Yuga Labs, Inc. 

(511)  09  14  16  18  24  25  

27  28  32  33  35  36  38  

41  42  43  45 

 

(111) 1690942 

(151) 15.03.2022 

(540) 

MUTANT APE 

YACHT CLUB 

(732) Yuga Labs, Inc. 

(511)  09  14  16  18  24  25  

27  28  32  33  35  36  38  

41  42  43  45 

 

(111) 1690943 

(151) 15.03.2022 

(540) 

BORED APE 

KENNEL CLUB 

(732) Yuga Labs, Inc. 

(511)  09  14  16  18  24  25  

27  28  32  33  35  36  38  

41  42  43  45 

 

(111) 1690947 

(151) 15.03.2022 

(540) 

BAKC 

(732) Yuga Labs, Inc. 

(511)  09  14  16  18  24  25  

27  28  32  33  35  36  38  

41  42  43  45 

 

(111) 1690974 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) "EURO-ROAL" 

d.o.o. 

(511)  01  06  19  35  37  39  

40  42 

 

(111) 1690975 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) "HIFA OIL" d.o.o. 

(511)  07  09  11  35  37  39  

40  41  42 

 

(111) 1690985 

(151) 10.05.2022 

(540) 

 

(732) EFLA OY 

(511)  09  11  37  42 

 

(111) 1690988 

(151) 07.04.2022 

(540) 

 

(732) NICOLAUS TOUR 

S.R.L. 

(511)  39  41  43 

 

(111) 1691010 

(151) 30.05.2022 

(540) 

Pick Engine 

(732) Knapp AG 

(511)  07  09  12  20  37  42 

 

(111) 1691011 

(151) 30.05.2022 

(540) 

PickEngine 

(732) Knapp AG 

(511)  07  09  12  20  37  42 

 

(111) 1691019 

(151) 28.04.2022 

(540) 

SHIONOGI 

(732) Shionogi & Co., Ltd. 

(511)  01  03  05  09  10  30  

31  32  35  40  41  42  44 

(111) 1691053 

(151) 05.07.2022 

(540) 

AQUATRIO 

(732) Koninklijke Philips 

N.V. 

(511)  07  11 

 

(111) 1691069 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) Deroni Ltd. 

(511)  29  30 

 

(111) 1691104 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) LS Corp. 

(511)  09 

 

(111) 1691121 

(151) 17.08.2022 

(540) 

FUZZIX 

(732) Tronios Group 

International B.V. 

(511)  11 

 

(111) 1691126 

(151) 17.08.2022 

(540) 

 

(732) Tronios Group 

International B.V. 

(511)  11 

 

(111) 1691198 

(151) 01.07.2022 

 

 

 

(540) 

 

(732) Tyco Fire & Security 

GmbH 

(511)  09  45 

 

(111) 1691227 

(151) 19.05.2022 

(540) 

Lucky Hit 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1691233 

(151) 20.04.2022 

(540) 

 

(732) Shijiazhuang Yiling 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(511)  03  05 

 

(111) 1691240 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

WOODY VAPES 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  34 

 

(111) 1691242 

(151) 13.07.2022 

(540) 

SOLO 

(732) THOMASTIK-

INFELD Gesellschaft 

m.b.H. 

(511)  15 

(111) 1691320 

(151) 19.09.2022 
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(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  10 

 

(111) 1691321 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  25 

 

(111) 1691322 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  36 

 

(111) 1691323 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  37 

 

(111) 1691357 

(151) 01.02.2022 

(540) 

 

(732) BEYMEN 

PERAKENDE VE 

TEKSTIL YATIRIMLARI 

ANONIM SIRKETI 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1691365 

(151) 03.06.2022 

(540) 

CONTROL 

(732) Implantica Patent Ltd 

(511)  09  10  44 

 

(111) 1691404 

(151) 27.07.2022 

 

 

 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1691429 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Bausch & Lomb 

Incorporated 

(511)  10 

 

(111) 1691456 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) Inspirion GmbH 

(511)  18  25 

 

(111) 1691457 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) Fisch-Witte GmbH & 

Co. KG 

(511)  29  31  43 

 

(111) 1691458 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) Fisch-Witte GmbH & 

Co. KG 

(511)  29  31  43 

 

(111) 1691488 

(151) 23.08.2022 

(540) 

 

(732) Alpen Pharma AG 

(511)  05 

 

(111) 1691489 

(151) 23.08.2022 

(540) 

 

(732) Alpen Pharma AG 

(511)  05 

 

(111) 1691491 

(151) 23.03.2022 

(540) 

 

(732) Midea Group Co., 

Ltd. 

(511)  07  09  11  35  42 

 

(111) 1691501 

(151) 17.05.2022 

(540) 

TURBULENCE 

(732) TOMIL s.r.o. 

(511)  03  05  16  35  38 

 

(111) 1691504 

(151) 08.06.2022 

(540) 

LEST 

(732) Vlad Zamfir 

(511)  42 

 

(111) 1691513 

(151) 12.09.2022 

(540) 

KONZEPT 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  09  12 

 

(111) 1691537 

(151) 13.09.2022 

(540) 

 

(732) Eau de Vie de Vie 

(511)  33 

 

(111) 1691547 

(151) 07.09.2022 

(540) 

POD SALT Hit the 

Spot 

(732) Xyfil Ltd 

(511)  34 

 

(111) 1691559 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) YILNAK PROJE VE 

AĞIR TAŞIMA SERVİSİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  39 

 

(111) 1691579 

(151) 21.07.2022 

(540) 
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(732) Pepperstone Group 

Limited 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1691581 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) profine GmbH 

(511)  06  17  19 

 

(111) 1691724 

(151) 26.09.2022 

(540) 

AKTUZI 

(732) ZOGENIX, INC. 

(511)  05 

 

(111) 1691727 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  25 

 

(111) 1691732 

(151) 21.07.2022 

(540) 

GIUSTO 

MANETTI 

BATTILORO 

(732) GIUSTO MANETTI 

BATTILORO S.P.A 

(511)  02  03  14  16 

(111) 1691770 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  25 

 

(111) 1691736 

(151) 23.04.2022 

(540) 

 

(732) AY MARKA 

MAĞAZACILIK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1691748 

(151) 01.09.2022 

(540) 

 

(732) CAFE' CENTRO 

BRASIL VITTORIO 

WURZBURGER S.A.S. & 

C. 

(511)  30  43 

 

(111) 1691758 

(151) 26.09.2022 

(540) 

CLARIS GO 

(732) Claris International 

Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1691763 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

 

(732) ANADOLU EFES 

BIRACILIK VE MALT 

SANAYI ANONIM 

SIRKETI 

(511)  32  33 

 

(111) 1691772 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  25 

 

(111) 1691773 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  25 

 

(111) 1691782 

(151) 21.02.2022 

(540) 

COLOSAL 

(732) Pontus Pharma d.o.o. 

(511)  05 

 

(111) 1691790 

(151) 10.05.2022 

(540) 

VICTA 

(732) SubSea Craft Limited 

(511)  12 

 

(111) 1691802 

(151) 23.08.2022 

(540) 

 

(732) UĞUR 

AYDINLATMA  SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

(511)  09  11 

 

(111) 1691831 

(151) 16.08.2022 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

KAIXUAN RUBBER CO., 

LTD. 

(511)  12 

 

(111) 1691854 

(151) 27.12.2021 

(540) 

 

(732) ROVENMA 

ELEKTRONIK SANAYI 

VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  35  39 

 

(111) 1691876 

(151) 28.12.2021 

(540) 

 

(732) BioNTech SE 

(511)  01  05  09  10  35  42  

44 

 

(111) 1691885 

(151) 25.05.2022 

(540) 

 

(732) SKE Holding GmbH 

(511)  09  35  37  41 

 

(111) 1691892 

(151) 27.07.2022 
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(540) 

 

(732) GIUSTO MANETTI 

BATTILORO S.P.A. 

(511)  02  03  14 

 

(111) 1691941 

(151) 07.09.2022 

(540) 

MAYBELLINE 

LIFTER LINER 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1691962 

(151) 09.05.2022 

(540) 

 

(732) SubSea Craft Limited 

(511)  42 

 

(111) 1691990 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) ANADOLU EFES 

BIRACILIK VE MALT 

SANAYI ANONIM 

SIRKETI 

(511)  32  33 

 

(111) 1692015 

(151) 16.06.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1692042 

(151) 05.10.2022 

(540) 

EVNIA 

(732) MMD-Monitors & 

Displays Nederland B.V. 

(511)  09  20 

 

(111) 1692056 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) C.I.A.K. d.o.o. 

(511)  04  09  11 

 

(111) 1692064 

(151) 02.05.2022 

(540) 

 

(732) thyssenkrupp AG and 

thyssenkrupp Bilstein 

GmbH 

(511)  07  12 

 

(111) 1692067 

(151) 02.05.2022 

(540) 

 

(732) thyssenkrupp Bilstein 

GmbH and thyssenkrupp 

AG 

(511)  07  12 

 

(111) 1692084 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) Hauck GmbH & Co. 

KG. 

(511)  10  12  18  20  24  25  

28 

 

(111) 1692087 

(151) 01.09.2022 

(540) 

CREMMA 

(732) CREMMA CAFE VE 

GIDA SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  43 

 

(111) 1692118 

(151) 14.09.2022 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1692132 

(151) 29.07.2022 

(540) 

HI&BYE 

(732) TENDAM RETAIL, 

S.A. 

(511)  25 

 

(111) 1692134 

(151) 04.04.2022 

(540) 

 

 

(732) Union des 

Associations Européennes 

de Football (UEFA) 

(511)  01  03  04  06  07  08  

09  10  11  12  14  15  16  

18  20  21  24  25  26  27  

28  29  30  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  41  42  

43  44  45 

 

(111) 1692148 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) FYT 

MÜHENDİSLİK İNŞAAT 

VE ALÜMİNYUM 

SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  06  19 

 

(111) 1692165 

(151) 24.05.2022 

(540) 

 

(732) CITY PUMPS S.R.L. 

(511)  07 

 

(111) 1692169 

(151) 14.06.2022 

(540) 

Lloyd 

(732) Rudolf Böckenholt 

GmbH 

(511)  25  26 

 

(111) 1692171 

(151) 01.07.2022 

(540) 

MT-LINKi 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  09 

 

(111) 1692186 

(151) 26.08.2022 
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(540) 

POKÉTOON 

(732) Nintendo Co., Ltd.; 

GAME FREAK inc. and 

Creatures Inc. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1692214 

(151) 20.05.2022 

(540) 

 

(732) Chen Wenya 

(511)  15 

 

(111) 1692224 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) CLERMON ET 

ASSOCIES 

(511)  18  25  26 

 

(111) 1692231 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) LMK 

INTERNATIONAL d.o.o 

(511)  18  25  27  28 

 

(111) 1692246 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) Swiss Medunion 

(511)  03 

(111) 1692252 

(151) 03.10.2022 

(540) 

MAYBELLINE 

NEW YORK 

SUNKISSER 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1692280 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) FERRERO S.P.A. 

(511)  30 

 

(111) 1692305 

(151) 15.07.2022 

(540) 

 

(732) Timetron 

Warenhandelsgesellschaft 

m.b.H. 

(511)  08  10  11  21 

 

(111) 1692308 

(151) 23.09.2022 

(540) 

Feel the Night 

(732) MÄURER & WIRTZ 

GmbH & Co. KG 

(511)  03 

 

(111) 1692317 

(151) 05.08.2022 

(540) 

 

(732) PRINX 

CHENGSHAN 

(SHANDONG) TIRE 

COMPANY LTD. 

(511)  12 

 

(111) 1692341 

(151) 07.07.2022 

(540) 

AMI DE COEUR 

(732) AMI PARIS 

(511)  03  09  14  18  24  25  35 

 

(111) 1692349 

(151) 16.09.2022 

(540) 

WAANA 

(732) BIOCORP 

PRODUCTION 

(511)  09  10 

 

(111) 1692369 

(151) 05.08.2022 

(540) 

 

(732) HANGZHOU 

TONGZHOU 

BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  05  10 

 

(111) 1692375 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) FERRERO S.P.A. 

(511)  30 

 

(111) 1692405 

(151) 26.08.2022 

(540) 

SIKALEVEL 

(732) Sika Technology AG 

(511)  01  02  19 

 

(111) 1692420 

(151) 30.06.2022 

(540) 

DIVINE ROSE 

(732) Pat McGrath 

Cosmetics LLC 

(511)  03  18 

(111) 1692422 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) Intesa Sanpaolo S.p.A. 

(511)  36 

 

(111) 1692423 

(151) 19.08.2022 

(540) 

WAYA Diarelief 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  05  10  29 

 

(111) 1692444 

(151) 02.05.2022 

(540) 

 

(732) LINKEDERMA, S.L. 

(511)  03  05 

 

(111) 1692455 

(151) 07.07.2022 

(540) 

AMI PARIS 

(732) AMI PARIS 

(511)  03  09  24  35 

 

(111) 1692461 

(151) 20.06.2022 

(540) 
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(732) YVES SAINT 

LAURENT PARFUMS 

(511)  03 

 

(111) 1692469 

(151) 03.06.2022 

(540) 

FLORI 

(732) Trim Gjota 

(511)  14 

 

(111) 1692485 

(151) 06.10.2022 

(540) 

UZPRUVO 

(732) STADA Arzneimittel 

AG 

(511)  05  10 

 

(111) 1692488 

(151) 22.12.2021 

(540) 

 

(732) STEMİST EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  28 

 

(111) 1692494 

(151) 16.06.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1692568 

(151) 26.07.2022 

(540) 

 

 

 

(732) BGI PathoGenesis 

Pharmaceutical Technology 

Co., Ltd; WUHAN BGI 

CLINICAL 

LABORATORY CO., LTD 

and BGI GENOMICS CO., 

LTD. 

(511)  42  44 

 

(111) 1692584 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) MMD-Monitors & 

Displays Nederland B.V. 

(511)  09  20 

 

(111) 1692600 

(151) 03.08.2022 

(540) 

 

(732) ARENA S.P.A. 

(511)  09  25 

 

(111) 1692614 

(151) 04.10.2022 

(540) 

RESULATION 

(732) KNAUF 

INSULATION HOLDING 

GmbH 

(511)  17  39  40 

 

(111) 1692617 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) MMD-Monitors & 

Displays Nederland B.V. 

(511)  09  20 

 

(111) 1692626 

(151) 04.07.2022 

 

(540) 

Smartgraft 

(732) Regedent AG 

(511)  05  10 

 

(111) 1692632 

(151) 05.09.2022 

(540) 

ECOGIS 

(732) ABB Schweiz AG 

(511)  09  37 

 

(111) 1692670 

(151) 30.05.2022 

(540) 

 

(732) SAINT-GOBAIN 

WEBER 

(511)  01  02  03  09  17  19  

35  37  39  40  41 

 

(111) 1692698 

(151) 13.09.2022 

(540) 

JEANNE BARET 

(732) F.LLI 

CAMPAGNOLO S.p.A. 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1692743 

(151) 22.09.2022 

(540) 

APPLE WATCH 

ULTRA 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1692746 

(151) 01.07.2022 

(540) 

LR Mate 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  07  09 

 

(111) 1692750 

(151) 01.08.2022 

(540) 

 

(732) Zdravko Reljan 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1692759 

(151) 17.05.2022 

(540) 

LCW Eco 

(732) LC WAİKİKİ 

MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  18  25  35 

 

(111) 1692772 

(151) 21.09.2022 

(540) 

ELEMIS 

(732) ELEMIS USA, INC. 

(511)  03 

 

(111) 1692774 

(151) 16.06.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1692788 

(151) 10.03.2022 

(540) 

 

(732) SUGARFREE Sp. z 

o.o. 

(511)  03  18  25  28  32  35 
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(111) 1692793 

(151) 24.03.2022 

(540) 

ŻABKA GROUP 

(732) ŻABKA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(511)  09  35  36  37  38  39  

41  42  43  44  45 

 

(111) 1692805 

(151) 08.04.2022 

(540) 

FAST KLICK 

(732) HERMI, d.o.o. 

(511)  06  09  37 

 

(111) 1692811 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) Interenergo, 

energetski inženiring d.o.o. 

(511)  35  39 

 

(111) 1692829 

(151) 01.06.2022 

(540) 

LIEBESKIND 

BERLIN 

(732) s.Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

(511)  09  18  25  35  41 

 

(111) 1692922 

(151) 21.07.2022 

(540) 

 

(732) OMV Downstream 

GmbH 

(511)  01  04  35  37  41  43  44 

(111) 1692977 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Tridonic GmbH & Co KG 

(511)  09  42 

 

(111) 1693005 

(151) 05.09.2022 

(540) 

Nexnoa 

(732) Nufood Technology 

Labs GmbH i. Gr. 

(511)  07  09  42 

 

(111) 1693012 

(151) 11.02.2022 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  03  04  05  06  07  08  

09  10  11  12  14  15  16  

18  20  21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  33  

34  35  40  41  42  43  44 

 

(111) 1693017 

(151) 20.07.2022 

(540) 

 

(732) SV Hotel AG 

(511)  36  43 

 

(111) 1693059 

(151) 09.09.2022 

(540) 

 

(732) Velinor AG 

(511)  05 

(111) 1693061 

(151) 13.06.2022 

(540) 

 

(732) BOMBES PSH 

BARCELONA, S.L. 

(511)  07  11  35  37 

 

(111) 1693092 

(151) 03.02.2022 

(540) 

 

(732) Trelleborg AB 

(511)  07  09  12  17  19  27 

 

(111) 1693124 

(151) 07.08.2022 

(540) 

 

(732) VIRGILIO SANTOS 

PEREIRA 

(511)  25 

 

(111) 1693145 

(151) 13.05.2022 

(540) 

RAILONE 

(732) PCM RAILONE AG 

(511)  06  07  17  19  37  42 

 

(111) 1693171 

(151) 21.09.2022 

(540) 

 

 

(732) Bayreuther 

Bierbrauerei AG 

(511)  32 

 

(111) 1693179 

(151) 05.10.2022 

(540) 

FULFIL 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  05  30 

 

(111) 1693218 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1693245 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) Stradivarius España, 

S.A. 

(511)  03  04  09  16  18  25  

26  35 

 

(111) 1693254 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) LOEWE IP 

HOLDING LIMITED 

(511)  07  08  11  21 

 

(111) 1693261 

(151) 06.06.2022 
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(540) 

 

(732) Asia Fuji Elevator 

Co., Ltd. 

(511)  07 

 

(111) 1693271 

(151) 16.01.2022 

(540) 

 

(732) HUB KOZMETİK 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  35 

 

(111) 1693287 

(151) 20.07.2022 

(540) 

LIBRA LURES 

(732) CHMIELOWSKI 

ADAM LIBRA-PLAST 

(511)  28  35 

 

(111) 1693291 

(151) 11.08.2022 

(540) 

 

(732) INTER CERAMIC 

TRADING OOD 

(511)  11  20  21 

 

(111) 1693294 

(151) 26.09.2022 

(540) 

CLARIS SERVER 

(732) Claris International 

Inc. 

(511)  09 

(111) 1693298 

(151) 07.09.2022 

(540) 

ROKAmer 

(732) PCC EXOL SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(511)  01 

 

(111) 1693299 

(151) 08.09.2022 

(540) 

 

(732) UNICOSMETIC 

Company Limited 

(511)  03 

 

(111) 1693305 

(151) 26.09.2022 

(540) 

CLARIS 

WEBDIRECT 

(732) Claris International Inc. 

(511)  09  42 

 

(111) 1693311 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) Inspirion GmbH 

(511)  18  25 

 

(111) 1693378 

(151) 17.03.2022 

(540) 

INTERENERGO 

(732) Interenergo, 

energetski inženiring d.o.o. 

(511)  35  36  37  42 

 

(111) 1693380 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) Interenergo, 

energetski inženiring d.o.o. 

(511)  35  36  37  42 

 

(111) 1693383 

(151) 22.03.2022 

(540) 

KOPPERT 

(732) Koppert B.V. 

(511)  01  05  07  09  20  21  

31  44 

 

(111) 1693398 

(151) 04.04.2022 

(540) 

 

(732) Murata 

Manufacturing Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1693430 

(151) 24.06.2022 

(540) 

SHI 

(732) SHI International 

Corp. 

(511)  42 

 

(111) 1693431 

(151) 02.06.2022 

(540) 

FOOD & GLORY 

(732) MACROMEX SRL 

(511)  29  30 

 

(111) 1693440 

(151) 28.06.2022 

(540) 

Black Tools 

(732) SW-Stahl GmbH 

(511)  06  07  08  09  11  21  

35  37  42 

 

(111) 1693444 

(151) 13.07.2022 

(540) 

SHARPSHARK 

(732) Elizabeth Kemp 

(511)  07 

 

(111) 1693445 

(151) 11.07.2022 

(540) 

Gems' Realm 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1693452 

(151) 14.07.2022 

(540) 

CAVELL 

(732) Thorn Lighting 

Limited 

(511)  06  10  11 

 

(111) 1693479 

(151) 10.08.2022 

(540) 

Liebeskind 

(732) s.Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

(511)  11  16  18  20  21  24 

 

(111) 1693482 

(151) 27.07.2022 

(540) 

CEDEVITA 

VITAMIN WATER 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1693513 

(151) 12.09.2022 
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(540) 

 

(732) VIBAC S.P.A. 

(511)  17 

 

(111) 1693534 

(151) 20.09.2022 

(540) 

DYNAMIC MOVE 

(732) LUXESS GmbH 

(511)  03 

 

(111) 1693558 

(151) 09.09.2022 

(540) 

Oemeta - The 

Coolant People 

(732) Oemeta Chemische 

Werke GmbH 

(511)  01  04  09 

 

(111) 1693573 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) Interenergo, 

energetski inženiring d.o.o. 

(511)  35  36  37  42 

 

(111) 1693585 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) SINOCHEM 

CORPORATION 

(511)  01  02  04  05  17  35  

36  42 

 

(111) 1693599 

(151) 28.09.2022 

 

(540) 

 

(732) ALP ÖZLER 

ULUSLARARASI 

NAKLİYAT TAAHHÜT 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  39 

 

(111) 1693677 

(151) 22.07.2022 

(540) 

Super Flex Ways 

(732) adp Merkur GmbH 

(511)  09  28 

 

(111) 1693694 

(151) 24.08.2022 

(540) 

 

(732) Österreichisches 

Rotes Kreuz 

(511)  35  41 

 

(111) 1693722 

(151) 08.09.2022 

(540) 

CLIP-FLEX 

(732) REHAU Industries SE 

& Co. KG 

(511)  17 

 

(111) 1693726 

(151) 13.10.2022 

(540) 

Distagon 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  09 

 

(111) 1693759 

(151) 22.08.2022 

 

 

(540) 

PRIMAQUA 

(732) RADENSKA, družba 

za polnitev mineralnih  voda 

in brezalkoholnih pijač, 

d.o.o. 

(511)  30  32  39 

 

(111) 1693778 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) SAINT-GOBAIN 

ISOVER 

(511)  06  07  17  19  20  37  

40  41  42 

 

(111) 1693797 

(151) 05.09.2022 

(540) 

TESTUDO 

(732) Jean-Dominique 

Paccard 

(511)  06  19  43 

 

(111) 1693801 

(151) 21.02.2022 

(540) 

 

(732) Pontus Pharma d.o.o. 

farmaceutska industrija 

(511)  05  40  42  44 

 

(111) 1693802 

(151) 21.02.2022 

(540) 

Pontus Pharma 

d.o.o. 

(732) Pontus Pharma d.o.o. 

(511)  05  40  42  44 

 

(111) 1693812 

(151) 19.08.2022 

(540) 

RAINBOW BELTS 

(732) SUBSIDIARY 

COMPANY 

«CONFECTIONERY 

CORPORATION 

«ROSHEN» 

(511)  30 

 

(111) 1693824 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) JAGGAER, LLC 

(511)  35  41  42 

 

(111) 1693850 

(151) 04.07.2022 

(540) 

ALPINE 

(732) RENAULT s.a.s. 

(511)  09  14  18  25  28  35  

36  37  38  39  41 

 

(111) 1693855 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) SmithKline Beecham 

Limited 

(511)  05  09  10  35  41  42  

44 

 

(111) 1693856 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) SmithKline Beecham 

Limited 

(511)  05  09  10  35  41  42  

44 

 

(111) 1693881 

(151) 14.10.2022 
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(540) 

Orogenic 

(732) OROGENY Holding 

ApS 

(511)  09 

 

(111) 1693882 

(151) 19.05.2022 

(540) 

 

(732) LEGO Juris A/S 

(511)  09  16  21  25  28  41 

 

(111) 1693885 

(151) 11.08.2022 

(540) 

 

(732) BOLTON 

MANITOBA S.p.A. 

(511)  03  05 

 

(111) 1693929 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Montblanc-Simplo 

GmbH 

(511)  03  09  14  16  18  25  

34  35 

 

(111) 1693953 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  35 

 

(111) 1693959 

(151) 03.04.2022 

(540) 

 

(732) Ivanova Anna 

Vladislavovna 

(511)  25 

 

(111) 1693964 

(151) 22.07.2022 

(540) 

Flex Ways 

(732) adp Merkur GmbH 

(511)  09  28 

 

(111) 1693980 

(151) 20.09.2022 

(540) 

Tessar 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  09 

 

(111) 1694034 

(151) 12.10.2022 

(540) 

Nagut 

(732) Bungener pet health 

Ltd. 

(511)  31 

 

(111) 1694047 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) Swiss Nutrition and 

Health Foundation (SNHf) 

(511)  41  42 

 

(111) 1688434 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) PAYTEN HOLDING 

S.A. 

(511)  09  35  36  37  38  39  42 

(111) 1688443 

(151) 19.05.2022 

(540) 

HOT WIN 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1688449 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Derendinger AG 

(511)  07  12  35 

 

(111) 1688450 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Derendinger AG 

(511)  07  12  35 

 

(111) 1688452 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

 

(111) 1688453 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

 

(111) 1688514 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) Velinor AG 

(511)  05 

 

(111) 1688588 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) KOWA COMPANY, 

LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1688611 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) Al Muqarram Auto 

Parts LLC 

(511)  12 

 

(111) 1688632 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Arelion AB 

(511)  09  37  38  42 

 

(111) 1688658 

(151) 26.07.2022 

(540) 
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(732) BGI Genomics Co., 

Ltd.; BGI PathoGenesis 

Pharmaceutical Technology 

Co., Ltd and WUHAN BGI 

CLINICAL 

LABORATORY CO., LTD 

(511)  42  44 

 

(111) 1688691 

(151) 22.08.2022 

(540) 

 

(732) SALOMON SAS 

(511)  25 

 

(111) 1688702 

(151) 25.05.2022 

(540) 

 

(732) Tavid AS 

(511)  14  35  36 

 

(111) 1688755 

(151) 24.03.2022 

(540) 

 

(732) ŻABKA POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(511)  09  35  36  37  38  39  

41  42  43  44  45 

(111) 1688781 

(151) 19.08.2022 

(540) 

EQL 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1688799 

(151) 09.05.2022 

(540) 

ELATOS 

(732) Arslan GmbH 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1688807 

(151) 19.05.2022 

(540) 

Flamy Dice 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1688811 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) MIXER S.P.A. 

(511)  17 

(111) 1688824 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) AMI PARIS 

(511)  03  09  24  35 

 

(111) 1688828 

(151) 04.07.2022 

(540) 

HL Mando 

(732) Halla Holdings 

Corporation 

(511)  01  03  04  07  09  10  

11  12 

 

(111) 1688867 

(151) 10.08.2022 

(540) 

Tailwind Shipping 

Lines 

(732) Tailwind Shipping 

Lines GmbH & Co. KG 

(511)  39 

(111) 1688870 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) EOS Holding GmbH 

(511)  09  35  36  42  45 

 

(111) 1688873 

(151) 09.09.2022 

(540) 

A16 BIONIC 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1618714 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu nauchno-

proizvodstvennoye 

predpriyatiye 

"TEPLOVODOKHRAN" 

(511)  09 

(111) 1620990 

(540) 

 

(732) HUGO BOSS Trade 

Mark Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  16  35 

 

(111) 1627834 

(540) 

 

(732) HUGO BOSS Trade 

Mark Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  12  18  21  25  35 

 

(111) 1636206 

(540) 

 

(732) AIGLE 

INTERNATIONAL 

(511)  09  18  25 

 

(111) 1643814 

(540) 

 

(732) Shenzhen Lifotronic 

Technology Co., Ltd. 

(511)  10 

 

(111) 1655998 

(540) 

EPIVIO 

(732) SYNGENTA 

PARTICIPATIONS AG 

(511)  01 

 

(111) 1669612 

(540) 

 

(732) JULES 

(511)  09  14  16  18  25  35 

 

(111) 1675009 

(540) 

 

(732) NITTO DENKO 

CORPORATION 

(511)  01  02  03  04  05  06  

07  08  09  10  11  12  13  

14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  

28  29  30  31  32  33  34  

35  36  37  38  39  40  41  

42  43  44  45 

 

(111) 1683253 

(540) 

 

(732) ANADOLU EFES 

BIRACILIK VE MALT 

SANAYI ANONIM 

SIRKETI 

(511)  32  33  35  41  43  45 

 

(111) 1690737 

(540) 

 

(732) INNOVACIONES 

DISRAS, S.L. 

(511)  03  05  35 

 

(111) 471760 

(540) 

 

(732) Rosen Tantau KG 

(511)  31 

 

(111) 1620991 

(540) 

 

(732) HUGO BOSS Trade 

Mark Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  16  18  25  35 

 

(111) 747061 

(540) 

SeaCell 

(732) smartfiber AG 

(511)  17  22  23  24  25 

 

(111) 776330 

(540) 

 

(732) Fuchs & Schmitt 

GmbH & Co. KG 

(511)  16  18  25 

 

(111) 789944 

(540) 

Jupiter 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 789946 

(540) 

Heartbeat 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 857488 

(540) 

 

(732) Changcheng 

Electrical Group Zhejiang  

Technology Co.,Ltd 

(511)  09 

 

(111) 873651 

(540) 

 

(732) Parmigiani Fleurier 

S.A. 

(511)  14 

 

(111) 941597 

(540) 
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(732) WORLD 

BRANDING MARK S.A. 

c/o UNIFID Conseils SA 

(511)  03  14  18 

 

(111) 961803 

(540) 

 

(732) Bernard Krone 

Holding SE & Co. KG 

(511)  07  08  12  37  42 

 

(111) 1047435 

(540) 

CLOUDTEC 

(732) On Clouds GmbH 

(511)  25  28 

 

(111) 1044106 

(540) 

 

(732) DEM İPLİK VE 

TEKSTİL TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  23  26  35 

 

(111) 1076264 

(540) 

 

(732) ÏD GROUP 

(511)  08  09  12  14  15  16  

18  19  20  21  24  25  26  

28  35  41 

 

(111) 1104031 

(540) 

BORKUM RIFF 

(732) Scandinavian 

Tobacco Group Assens A/S 

(511)  34 

(111) 1128773 

(540) 

DEVELEY 

(732) Develey Holding 

GmbH & Co. Beteiligungs 

KG 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1141533 

(540) 

 

(732) Winterhalter 

Gastronom GmbH 

(511)  35  37 

 

(111) 1147674 

(540) 

 

(732) NDW Draht und Stahl 

GmbH 

(511)  06  35 

 

(111) 1275360 

(540) 

JUICY 

(732) HBI Europe GmbH 

(511)  04  34 

 

(111) 1305224 

(540) 

 

(732) PARAFINA 

TRADEMARK, S.L. 

(511)  09  14  35 

 

(111) 1328446 

(540) 

 

 

(732) Obschestvo s 

ogranitchennoy 

otvetstvennostyu "KDV 

Nizhny Tagil" 

(511)  30 

 

(111) 1365515 

(540) 

ELEMENTS 

(732) HBI Europe GmbH 

(511)  34 

 

(111) 1365596 

(540) 

 

(732) Richard WETZEL 

(511)  16  28 

 

(111) 1376324 

(540) 

KORA 

ORGANICS 

(732) KORA Organics by 

Miranda Kerr Pty Ltd 

(511)  03  05  35  44 

 

(111) 1396779 

(540) 

 

(732) INDEL B S.P.A. 

(511)  06  09  11 

 

(111) 1412331 

(540) 

EIROA 

(732) CLE Brands, LLC 

(511)  34 

 

(111) 1415878 

(540) 

 

 

(732) Limited liability company  

"Confectionery Complex 

"Ozersky souvenir" 

(511)  30 

 

(111) 1437458 

(540) 

 

(732) Ripple Co., Ltd. 

(511)  28 

 

(111) 1442264 

(540) 

Revoshi Tobacco 

(732) REVOSHI 

TOBACCO TŰTŰN  

MAMŰLLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  34  35  43 

 

(111) 1444094 

(540) 

ETHEREUM 

(732) Stiftung Ethereum 

(Foundation Ethereum) 

(511)  09  36  41  42 

 

(111) 1454114 

(540) 

MAISEL & 

FRIENDS 

(732) Brauerei Gebr. Maisel 

GmbH & Co. KG 

(511)  32  35  43 

(111) 1468500 

(540) 

Pep2Dia 

(732) INGREDIA 

(511)  05  29 

(111) 1473797 

(540) 
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(732) TURKUAZ 

TEKSTİL  SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  18  22  23  24  25 

 

(111) 1536121 

(540) 

PROFERRIN 

(732) INGREDIA 

(511)  05  29 

 

(111) 1544369 

(540) 

 

(732) DECOMİN BOYA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ. 

(511)  02 

 

(111) 1544948 

(540) 

VIMERGY 

(732) Vimergy, Inc. 

(511)  05  35 

 

(111) 1553429 

(540) 

 

(732) Blagochevskaya 

Anastasiya Valer'evna 

(511)  05  09  16 

 

(111) 1555939 

(540) 

 

(732) Grundig Multimedia 

AG 

(511)  07  08  09  11  35  36  

37  38  41  42  43 

 

 

 

(111) 1556271 

(540) 

Jenbacher 

(732) Innio Jenbacher 

GMBH & Co OG 

(511)  04 

 

(111) 1558680 

(540) 

 

(732) Grundig Multimedia 

AG 

(511)  07  08  09  11  35  36  

37  38  41  42  43 

 

(111) 1563638 

(540) 

PRORAW 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1567704 

(540) 

 

(732) AroMax ZRt. 

(511)  03 

 

(111) 1581926 

(540) 

 

(732) Solvay SA 

(511)  01  05  09  17  23  35  

36  37  40  42 

 

 

 

 

 

 

 

(111) 1584095 

(540) 

 

(732) Distribution & 

Marketing GmbH 

(511)  32 

 

(111) 1591148 

(540) 

CERAMIC 

SHIELD 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1603914 

(540) 

 

(732) Stiftung Ethereum 

(Foundation Ethereum) 

(511)  09  36  41  42 

 

(111) 1604731 

(540) 

 

(732) Cloud Cart 

(511)  09  35  42 

 

(111) 1609317 

(540) 

KIMMTRAK 

(732) Immunocore Limited 

(511)  05 

 

 

 

 

 

(111) 1614451 

(540) 

 

(732) HUGO BOSS Trade 

Mark  Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  09  14  16  18  24  25  

35 

 

(111) 639179 

(540) 

 

(732) LABORATOIRES 

SVR 

(511)  03  05 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11661 (51) 25-01  

(21) Д-32/2022 

(22) 13.5.2022. 

(15) 5.7.2022.  

 

(30) Д-32/2022 13.5.2022., RS 

(28) 1 

(54) CREP 

(73) Industrija građevinskog materijala MLADOST 

DOO Leskovac, Пушкинова б.б., 16000 Лесковац, RS 

 

 
 

(11) 11662 (51) 11-01 

(21) Д-26/2022 

(22) 18.4.2022. 

(15) 14.7.2022. 

 

(30) Д-26/2022 18.4.2022. RS 

(28) 1 

(54) NARUKVICA 

(73) URTA Zoran, Internacionalnih brigada 5/18,  

11000 Beograd, RS 

(72) URTA Zoran, Internacionalnih brigada 5/18,  

11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

 

 

(11) 11663 (51) 12-11  

(21) Д-108/2021 

(22) 30.12.2021. 

(15) 19.8.2022.  

 

(30) Д-108/2021 30.12.2021. RS  

(28) 1 

(54) ELEKTRIČNI BICIKL 

(73) ŠĆEPANOVIĆ Saša, Bulevar despota Stefana 

126/62, 11000 Beograd, RS; 

(72) ŠĆEPANOVIĆ Saša, Bulevar despota Stefana 

126/62, 11000 Beograd, RS; 

 

 
 

(11) 11664 (51) 30-03 

(21) Д-16/2022 

(22) 17.2.2022. 

(15) 19.8.2022.  

 

(30) Д-16/2022 17.2.2022. RS 

(28) 1 

(54) HRANILICA ZA RIBE 

(73) STEVOVIĆ Aleksandar, Novo naselje 6,  

11504 Obrenovac-Barič, RS 

(72) STEVOVIĆ Aleksandar, Novo naselje 6,  

11504 Obrenovac-Barič, RS 

(74) PETROVIĆ Nikola, Alekse Nenadovića 31/10, 

11000 Beograd, RS 
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(11) 11665  (51) 07-02 

(21) Д-39/2022 

(22) 24.5.2022. 

(15) 19.8.2022.  

 

(30) Д-39/2022 24.5.2022. RS 

(28) 2 

(54) ŠARA ZA EMAJLIRANO POSUĐE 

(73) METALAC POSUĐE D.O.O., Kneza Aleksandra 

212, 32300 Gornji Milanovac, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.04.2022. - 15.05.2022.године: 

 

Дизајн број 10840 чији је носилац Proizvodno 

trgovinsko preduzeće MLADOST DOO, Leskovac, 

Svetoilijska br.108, RS, престао је да важи дана 

26.4.2022. године. 

 

Дизајн број 11214 чији је носилац MITSIDES 

POINT D.O.O., Draginje Nikšić bb, 22000 Sremska 

Mitrovica, RS, престао је да важи дана 11.5.2022. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of 

Entered Changes of Registered Designs 
16.10.2022. - 15.11.2022. године 

  

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца индустријског 

дизајна рег. број 11323 промењена је у BAHUS DOO 

STRIŽA, Carigradski drum 10, 35250 Paraćin, RS; 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

34. ЗАСЕДАЊЕ СТАЛНОГ КОМИТЕТА ЗА ПАТЕНТНО ПРАВО, 

15. ЗАСЕДАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАЗВОЈ УГОВОРА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ПАТЕНАТА И 

32. ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ 

Женева, 25. септембар до 7. октобар 2022. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Александра Михаиловић, помоћник директора 

 

Закључком Владе 05 број: 037-7486/2022 од 13. 

јуна 2019. године одобрен је службени пут 

Александри Михаиловић, помоћнику директора 

Завода за интелектуалну својину у Швајцарску 

Конфедерацију (Женева), ради присуствовања 34. 

заседању Сталног комитета за патентно право, 15. 

заседању Радне групе за развој Уговора о сарадњи у 

области патената и 32. заседању Комитета за 

техничку сарадњу који су одржани у Светској 

организацији за интелектуалну својину (WIPO), у 

периоду од 26. септембра до 7. октобра 2022. године. 

Састанке радних тела WIPO отворила госпођа 

Лиза Јоргенсон, помоћник генералног директора 

задужена за Сектор за патенте и технологију. 

Госпођа Јоргенсон је пожелела добродошлицу и 

успешне састанке свим учесницима. У свом уводном 

обраћању нарочито је истакла значај теме трансфер 

технологијa и доступност лекова, као и коришћење 

вештачке интелигенције и нових технологија у 

поступку признања патената. Такође, госпођа 

Јоргенсон је изразила задовољство јер је велики број 

делегација земаља чланица WIPO био физички 

присутан на састанцима иако је постојала могућност 

и онлајн учешћа преко платформе којом 

администрира WIPO. 

34. заседањe Сталног комитета за патентно 

право одржано је у периоду од 26. до 30. септембра и 

овим састанком је председавао господин Леополдо 

Белда - Сориано из Шпаније, док је госпођа 

Александра Михаиловић председавала 15. заседању 

Радне групе за развој Уговора о сарадњи у области 

патената које је одржано у периоду од 3. до 7. 

октобра и 32. заседању Комитета за техничку 

сарадњу које је одржано у преподневној сесији 8. 

октобра 2022. године. 

34. заседање Сталног комитета за патентно право 

На почетку заседања усвојен је предлог дневног 

реда и представљен је Извештај о међународном 

патентном систему који је припремио Секретаријат 

Сталног комитета за патентно право (у даљем тексту: 

Комитет). Суштина рада Комитета је усаглашавање 

националних патентних законодавстава, имајући у 

виду да је патент територијално право. У том смислу 

дефинисано је пет најважнијих питања која су 

кључна за усаглашавање патентног законодавства на 

међународном нивоу. 

Делегације земаља чланица, које су учествовале 

у раду Комитета водиле су расправу и усагласиле су 

се по следећим тачкама дневног реда: 

1. Изузећа од патентибилности и ограничење 

права 

Секретаријат Комитета је делегацијама 

представио документе SCP/14/7, SCP/19/6 и 

SCP/34/3. У овим документима представљена су 

национална законодавства земаља чланица у вези са 

изузећима од патентибилности и ограничењима 

права. На састанку се посебно дискутовало о 

исцрпљењу права, као једном од прописаних 

ограничења носиоца патента. 

У отвореној дискусији већина присутних 

делегација подржала је даљи рад Комитета на тему 

изузећа од патентибилности и ограничења права. 

Присутне делегације су се сагласиле да будући рад 

Комитета у вези са темом изузећа од патентибилности и 

ограничење права буде у складу са споразумом који је 

постигнут на 26. заседању Комитета, односно да 

Секретаријат настави да ради на референтним 

документима о изузецима и ограничењима патентних. 

На овај начин државе чланице ће бити упознате која су 

ограничења права и изузеци од заштите патентом 

прописани у конкретној земљи, те ће подносиоци 

пријава имати јасну слику о томе да ли је њихов 

проналазак изузет из заштите у појединим земљама. Ово 

је нарочито значајно имајући у виду нове технологије, 

односно заштиту софтвера, као и проналаске у области 

биотехнологије. За следеће заседање Комитета 

Секретаријат ће припремити документ о изузетку у вези 

са употребом патента на страним пловилима, авионима и 

копненим возилима. 

2. Квалитет патената, укључујући систем 

опозиције 

Дискусија присутних делегација на пленарном 

заседању Комитета је била заснована на 

документима SCP/17/7,8,10, SCP/18/9, SCP/19/4, 

SCP/20/11 Rev., SCP/23/4, SCP/24/3, SCP/28/8, 

SCP/30/9 SCP/31/8 Rev., SCP/33/4, SCP/34/4,5 које је 

припремио Секретаријат Комитета. 
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Комитету је достављен извештај са сесије размене 

података о коришћењу вештачке интелигенције за 

испитивање пријава патената, која је одржана 7. 

децембра 2021. током 33. заседања Комитета (документ 

SCP/34/4). Након представљања овог извештаја државе 

чланице су информисале присутне делегације о 

патентабилности проналазака који су у вези са 

вештачком интелигенцијом. Поред тога, поједине 

делегације су поделиле своја искуства о механизмима за 

убрзано испитивање пријава у националним заводима. 

Као посебно интересантно питање је истакнуто питање 

довољне откривености проналаска који се односе на 

биолошки материјал (микроорганизми) и проналаске 

који су у вези са вештачком интелигенцијом. 

Имајући у виду наведено присутне делегације и 

Секретаријат Комитета усвојили су план за будући 

рад Комитета, односно да ће Секретаријат за следеће 

заседање Комитета припремити: 

- студију која се односи на питање довољне 

откривености проналаска у пријави патента, посебно 

имајући у виду проналаске који имају 

експерименталну природу у непредвидивим 

областима технике, као што су хемија и 

биотехнологија, 

- документ који ће садржати информације у 

вези са механизмима убрзаног испитивања пријава 

патената, укључујући информације о приоритетном 

испитивању пријава патената у вези са COVID-19, 

- студију о томе како се национална 

законодавства држава чланица баве питањем 

проналаска који је у вези са вештачком 

интелигенцијом. Ова студија ће укључити и праксу 

земаља чланица.  

3. Патенти и здравље 

Дискусија присутних делегација је била 

заснована на документима SCP/16/7, SCP/17/11, 

SCP/24/4, SCP/28/9 Rev и SCP/34/6. 

Секретаријат је поднео Комитету на расправу 

документ SCP/34/6 - Преглед постојећих 

истраживања о патентима и приступу медицинским 

производима и здравственим технологијама. Поред 

тога, Секретаријат Комитета је известио присутне 

делегације о добијеним информацијама о јавно 

доступним базама података са информацијама о 

статусу патената у вези са лековима и вакцинама. 

Комитет је посебно информисан од стране Кинеског 

центра за информације о патентима о платформи за 

размену информација за патенте о превенцији 

пандемије COVID-19. Представници WIPO, WTO и 

WHO представили су своје активности у вези са 

трилатералном сарадњом која се односи на патенте у 

вези са пандемијом COVID-19.  

4. Поверљивост комуникације клијент-патентни 

заступник 

Комитет је одржао сесију за размену 

информација са фокусом на прекограничне аспекте 

поверљивости комуникације између клијената и 

њихових патентних заступника. Након отворене 

дискусије, договорено је да на следећем заседању 

Комитета Секретаријат организује сесију са 

члановима, посматрачима и практичарима о 

најновијим искуствима у вези са поверљивошћу 

комуникације између клијената и њихових 

заступника за патенте. 

5. Трансфер технологије 

Комитет је одржао сесију за размену 

информација која је била фокусирана на позитивне 

доприносе патентног система унапређењу иновација, 

трансфера технологије и индустријског развоја 

земаља, као и изазове у њима. Кроз презентације 

конкретних случајева различитих заинтересованих 

страна приказани су примери добре праксе 

коришћења патената у пословању . Поједине 

делегације су предложиле активности које треба да 

спроведе Комитет у оквиру ове тачке дневног реда. 

Поред тога, Комитет је расправљао о предлогу 

Делегације Канаде (документ SCP/34/7) који се 

односио на размену информација на тему стандардно 

- битних патената (standard-essential patents - SEP). 

Стандардно - битни патенти су патенти за 

технологију која је неопходна за имплементацију 

одређеног техничког стандарда. 

Присутне делегације су се сагласиле са да ће на 

следећем заседању Секретаријат организовати сесију 

о међународној сарадњи у погледу трансфера 

технологије, укључујући техничку помоћ и изградњу 

капацитета, лиценцирање технологије и сарадњу која 

укључује и јавни и приватни сектор. 

32. заседање Комитета за техничку сарадњу 

Дневни ред Комитета за техничку сарадњу је 

била једна тачка, и то предлог да овај Комитет 

препоручи Генералној скупштини WIPO да Завод за 

интелектуалну својину Саудијске Арабије буде 

именован као Орган за међународни решерш (ISA) и 

за прелиминарно испитивање (IPEA) према Уговору 

о сарадњи у области патената (PCT). 

Тренутно је 24 националних завода и 

регионалних патентних организација на WIPO листи 

органа којима је признато својство да поступају по 

међународним пријавама патената као ISA и IPEA. 

Критеријуми које је потребно да испуне органи који 

су уписани на WIPO листу ISA и IPEA прописани су 

таксативно и веома су строги. Неки од поменутих 

критеријума су да број патентних испитивача који су 
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запослени у органу износи више од 80 запослених и 

да орган располаже базама података које обухватају 

патентну документацију на светском нивоу. 

Делегација Саудијске Арабије је на Комитету за 

техничку сарадњу представила капацитете 

националног Завода за интелектуалну својину да 

поступа као ISA и IPEA. Излагање је започето 

фантастичним кратким филмом и настављено је од 

стране делегације Саудијске Арабије представљањем 

институционалних капацитета националног Завода 

за интелектуалну својину.  

Након излагања делегације Саудијске Арабије 

присутне делегације су имале могућност да изнесу 

своје коментаре или да поставе питања уколико је 

било нејасноћа у излагању. Поједине делегације су 

поставиле питања на које је одмах одговорено и није 

остављена ни једна нејасноћа у погледу критеријума 

за уписивање на листу WIPO. Све присутне 

делегације су изразиле подршку Саудијској Арабији.  

Комитет за техничку сарадњу је једногласно 

предложио да се на следећем заседању Генералне 

скупштине WIPO Завод за интелектуалну својину 

Саудијске Арабије упише на листу WIPO, те да 

подносиоци међународних пријава могу да изаберу 

овај орган да поступа као ISA и IPEA у поступку по 

међународним пријавама патената. 

15. заседање Радне групе за развој Уговора о 

сарадњи у области патената и 

На почетку заседања усвојен је предлог дневног 

реда и представљен је Извештај са састанка 

међународних органа за решерш (ISA) и за 

прелиминарно испитивање (IPEA) према Уговору о 

сарадњи у области патената (PCT), као и документ у 

коме су представљене активности које је WIPO 

спровео у претходних годину дана  у погледу 

техничке помоћи државама чланицама уговора о 

сарадњи у области патената (документ: 

PCT/WG/15/10). 

Европски завод за патенте (ЕЗП) је обавестио 

Радну групу за развој Уговора о сарадњи у области 

патената (у даљем тексту: Радна група) да се 1. 

октобра 2022. године Црна Гора придружила 

Европској патентној организацији. ЕЗП је преузео 

све функције пријемног завода за држављане и лица 

која имају пребивалиште у Црној Гори. Црна Гора је 

такође затворила национални пут за добијање 

патентне заштите у Црној Гори. 

Тачка 6. Дневног реда односила се на обуку 

патентних испитивача и онлајн платформу за обуку 

испитивача коју је развио WIPO у сарадњи са 

Америчким заводом за патенте и жигове. 

Секретаријат Радне групе је упознао присутне 

делегације са документима PCT/WG/15/4 и 

PCT/WG/15/7, на којима се заснивала даља 

дискусија. Први документ се односио на потребе 

патентних испитивача за обукама, нарочито имајући 

у виду да се поједине области технике убрзано 

развијају, док је у другом документу представљена 

платформа за онлајн обуке испитивача. Присутне 

делегације су изразиле интересовање за размену 

материјала у вези са обукама испитивача и подржале 

су предлог да WIPO спроведе анкету, међу земљама 

чланицама ове организације, како би се 

идентификовале потребе патентних завода у погледу 

обуке испитивача. Присутне делегације су подржале 

успостављање онлајн платформе за обуку патентних 

испитивача. Делегација Шпаније је напоменула да би 

садржај платформе за обуку испитивача требало да 

се одржава и ажурира. Ова делегација је питала како 

ће се материјал прегледати како би се осигурало да је 

сваки нови садржај у складу са PCT и да није у 

супротности са другим садржајем на платформи. 

Делегација Француске је изјавила да је потребно 

размотрити питање ауторских права, пре него што 

материјал за обуку буде доступан на платформи 

WIPO. Као одговор на питање у вези са одржавањем 

система е-учења, Међународни биро је указао да би 

садржај већине података о обуци могао бити 

доступан преко хиперлинкова, што би смањило 

трошкове одржавања. Даље је Међународни биро 

изјавио да би редовно проверавао валидност таквих 

веза и додавао везе ка другим релевантним 

ресурсима за е-учење. Међународни биро је 

закључио да ће Радној групи, на следећем састанку, 

представити детаљнији концепт функционисања 

портала за е-учење и улоге Међународног бироа и 

других завода у управљању и коришћењу тог 

портала. 

Тачке 7, 8, 9, 10. и 11. Дневног реда односиле су 

се на даљу дигиталну трансформацију поступка 

признања патента и онлајн сервисе којима 

администрира WIPO. Све присутне делегације 

подржале су дигиталну трансформацију и дале су 

пуну подршку WIPO да развија електронске сервисе. 

Посебно интересантна је била тачка 10. Дневног реда 

– Подношење међународних пријава и повезаних 

докумената. Дискусија се заснивала на документу 

PCT/WG/15/13 и презентацији коју је одржала 

делегација Бразила. Све делегације су се залагале за 

подношење пријава у електронској форми, а 

неколико присутних делегација је подржало 

предложене измене документа PCT/WG/15/13, 

напомињући да такве измене остављају могућност 

националним заводима да изаберу приступ који 

одговара њиховим потребама и да би Међународни 

биро могао понудити могућност за подношење 

пријава у папиру ако је то неопходно. Међутим, 
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поједине делегације су изразиле забринутост у вези 

са питањем да електронски формат подношења 

пријава постане обавезан. Ове делегације су 

напоменуле да би, у неким изузетним околностима, и 

упркос веома малом броју пријава које се још увек 

примају у папирној форми, подношење у папирној 

форми требало да остане опција за подносиоце 

пријава. Неке делегације су изјавиле да је веома 

висока стопа коришћења електронских докумената 

те да је пракса показала да се папирна документација 

користи само у изузетним околностима. Поједине 

делегације су изразиле забринутост да би 

предложени амандмани били у супротности са 

Уговором о патентном праву (Patent Law Treaty 

(PLT)), који захтева од завода уговорних страна да 

прихвате поднеске и, у одређеним околностима, 

накнадно поднесене документе у папирној форми. 

Иако се PLT не примењује директно на међународне 

пријаве, усвојен је општи принцип да се Уговор о 

сарадњи у области патената (PCT) развија у складу 

са Уговором о патентном праву (PLT). 

Након завршене дискусије, председавајућа је 

закључила да постоји значајна подршка преласку на 

искључиво електронске пријаве, али да је међу 

делегацијама присутна забринутост у вези са 

заштитним мерама и усклађеношћу са PLT. Даље је 

позвала делегацију Бразила да ради са 

Међународним бироом и заинтересованим државама 

на ревидираном предлогу о коме ће се расправљати 

на следећој седници Радне групе. Осим тога позвала 

је Међународни биро да проучи питања која се тичу 

електронског подношења међународних пријава које 

улазе у националну фазу поступка, односно у 

суштинско испитивање пред националним заводима. 

Тачка 12. Дневног реда била је предлог 

Европског завода за патенте да се прихвати као 

уредна пријава која је написана на више језика, у 

случају када су сви језици који се користе у пријави 

прихваћени од стране завода примаоца. Наиме, 

службени језици ЕЗП су енглески, немачки и 

француски језик и дешава се да подносиоци пријаве 

доставе пријаву која је написана на два или три 

језика који су прихваћени од стране ЕЗП. Дискусија 

се заснивала на документу PCT/WG/15/18. Присутне 

делегације су изразиле саосећање са потешкоћама са 

којима се суочава завод прималац међународне 

пријаве која садржи више од једног језика, при чему 

су сви ти језици прихваћени као језици за 

подношење у том заводу. Међутим, пошто је предлог 

тек недавно поднет Радној групи, већини делегација 

је било потребно више времена да проуче предлог 

пре него што изнесу коначне ставове. Покренута су 

различита питања у вези са подношењем пријава и 

обезбеђивањем превода тих пријава. Радна група је 

позвала Европски завод за патенте да поднесе 

ревидирани предлог на следећој седници Радне 

групе, узимајући у обзир коментаре дате током 

седнице и накнадне расправе о предлогу. 

Питање које се већ дужи низ година поставља 

на Радној групи је питање навођења докумената у 

стању технике којима се открива проналазак а нису у 

писаној форми. Овде се ради о откривању 

проналаска усменим путем на конференцијама или 

преко електронских медија такође усменим путем. 

Ово питање је представљено у тачки 15. Дневног 

реда и дискусија је била заснована на документу 

PCT/WG/15/5. 

Присутне делегације су подржале принцип 

проширења дефиниције претходног стања технике у 

оквиру PCT тако да укључи откривања проналаска 

која нису у писаној форми. Ово укључивање би 

помогло да се побољша квалитет извештаја о 

међународном решершу и о међународном 

прелиминарном испитивању. Поједине делегације су 

навеле чињеницу да све више, нека техничка открића 

могу бити доступна само у неписаном облику, тако 

да би проширење било неопходно да би се потпуно 

обухватило релевантно претходно стање технике. 

Присутне делегације су потврдиле да би проширење 

дефиниције претходног стања технике о којем се 

расправља било у складу са великим бројем 

националних закона о патентима. Неке делегације су 

такође подвукле тренутне потешкоће са којима се 

заводи могу суочити када цитирају неписани 

материјал у извештају о међународном решершу. 

Покренута су бројна питања везана за израду нацрта 

измена PCT уговора, те су неке делегације навеле да 

имају националну праксу која би могла да буде 

основа за измене PCT. Међутим, велики број 

делегација су приметиле да би предложено 

проширење дефиниције претходног стања технике 

представљало изазове са техничке и правне тачке 

гледишта. Посебно, проблеми са ауторским правима 

могу настати када се неписани материјал чува и 

ставља на располагање различитим заинтересованим 

странама. 

На основу дискусије у вези са тачком 15. 

дневног реда председавајућа је закључила да се чини 

да постоји општа сагласност о принципу да се 

неписано откривање треба сматрати претходним 

стањем технике у оквиру PCT, али да је потребно 

даље размотрити бројна питања пре него што се овај 

међународни уговор измени. Даље је позвала 

међународне органе да проуче захтеве за ефективну 

примену укључивања неписаних откривања 

проналазака као претходног стања технике, 

узимајући у обзир изнесене коментаре током 

дискусије. 

 



 

 

 

 

 

Подлистак ГИС 2022/11 

Supplement IPG 2022/11 

194 ЗИС / RS / IPO 

 

Важна тачка Дневног реда је била тачка 16. која 

се односила на имплемантацију WIPO стандарда 26. 

Дискусија је била заснована на документима 

PCT/WG/15/3 и PCT/WG/15/9. Нови стандард WIPO 

за прављење пописа нуклеотидних и 

аминокиселинских секвенци у пријавама патента из 

области биотехнологије, ST. 26, ступио је на снагу 1. 

јула 2022. године. WIPO је развио посебан алат који 

су подносиоци пријава патената из области 

биотехнологије обавезни да користе приликом 

прављења пописа нуклеотидних и аминокиселинских 

секвенци према новом стандарду 26. Овај стандард, 

поред осталих обавезних правила дефинише и тзв. 

контролисани речник јер се у попису нуклеотидних и 

аминокиселинских секвенци поред обавезних 

формата и ознака за различите елементе података о 

секвенци наводе и објашњења у виду слободног 

текста. Присутне делегације су изразиле велико 

задовољство и похвалиле заједничке напоре који су 

уложени у развој WIPO стандарда 26 и повезаног 

софтвера WIPO секвенце. Делегације које су узеле 

реч су исказале да се радују даљим побољшањима 

софтвера WIPO секвенце и намераваној 

имплементацији побољшаних могућности прегледа 

XML секвенци за јавност у PATENTSCOPE бази. 

На основу спроведене дискусије председавајућа 

је закључила да постоји заинтересованост међу 

земљама чланицама да Комитет за стандарде WIPO 

развије нови стандард који би омогућио пренос листе 

секвенци у формату WIPO стандарда 26 као дела 

приоритетних докумената и оверених копија. 

Након окончања расправе о закључцима 

председавајуће Радне групе одржана је кратка 

размена ставова у вези са Руском федералном 

службом за интелектуалну својину (Роспатент) и 

њеним статусом надлежног међународног органа за 

решерш и за прелиминарно испитивање према РСТ. 

Украјинска делегација је поручила да би било 

очекивано да се у оквиру WIPO доведу у питање 

„привилегије“ Роспатента као надлежног 

међународног органа у контексту руске инвазије на 

Украјину и нуклеарних претњи. Осврнули су се и на 

потребу провере правилног означавања државе 

порекла подносиоца патентних пријава и ималаца 

патентних права који долазе из украјинских региона 

Херсон, Маријупољ, Доњецк, као и из Аутономне 

кримске области и града Севастопољ, имајући у виду 

да су приметили да је у скорашњој документацији 

као држава порекла споменута Руска Федерација. 

Делегација Чешке је, у име ЕУ и њених држава 

чланица, изразила солидарност са Украјином у 

контексту „неоправдане руске агресије“ и затражила 

је редовно информисање чланица у вези са 

имплементацијом Одлуке о подршци иновационом 

сектору и систему интелектуалне својине Украјине, 

која је усвојена на Генералној скупштини WIPO. 

Представник САД је подсетио на одлуку Завода за 

патенте и жигове САД (USPTO) из јуна 2022. године 

о намери да раскине уговор са Роспатентом о додели 

статуса надлежног међународног органа, те да ће ова 

одлука ступити на снагу 1. децембра 2022. године, уз 

напомену да је руска страна о наведеном 

правовремено обавештена. Додато је да су руске 

власти, од агресије на Украјину, донеле низ закона и 

уредби које су супротне правилима заштите 

патентног права, због чега је упитно да ли је 

Роспатент у позицији да настави са радом у својству 

надлежног међународног органа за претраживање и 

прелиминарно испитивање по РСТ. У светлу 

наведених дешавања истакли су да би било 

адекватно за чланице Радне групе да размотре 

усвајање препоруке о раскиду уговора W1PO са 

Роспатентом и о одузимању статуса надлежног 

међународног органа. Представница Литваније је 

подржала украјинске захтеве и обавестила је да су 

донели одлуку о томе да на национадном нивоу 

одузму статус надлежног органа Роспатет у 

ситуацијама када је литвански завод прималац 

међународне пријаве. 

Представница Руске Федерације је одбацила 

оптужбе и осудила унилатералне мере против 

Роспатента и упутила је позив чланицама да се држе 

дневног реда састанка. Делегација Евроазијског 

регионалног завода je изјавила да тај завод сарађује 

са свим заннтересованим странама и партнерима на 

евроазијском простору али да је примећено да је у 

последњем периоду дошло до престанка одређених 

видова сарадње са појединим националним 

органима. 
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ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ МОЛДАВИЈЕ - АГЕПИ 

МЕЂУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЈA „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И НОВА РЕАЛНОСТ: 

ЕВОЛУЦИЈА, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ“ ПОВОДОМ 30 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА АГЕПИ  

Кишињев, Молдавија, 8-9. септембар 2022. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Даниела Златић Шутић, в.д. помоћника директора 

Алексеј Перић, шеф Одсека за информационе технологије 

 

Поводом обележавања 30. годишњице Државне 

агенције за интелектуалну својину Молдавије – 

АГЕПИ, у Кишињеву је одржана Међународна 

конференција са називом „Интелектуална својина и 

нова реалност: еволуција, изазови и перспективе“ 

организована од стране Светске организације за 

интелектуалну својину – WIPO и АГЕПИ, у сарадњи 

са  Европским заводом за патенте - ЕПО, Заводом за 

интелектуалну својину Европске уније - ЕУИПО и 

пројектом Европске уније у Молдавији „Подршка 

структурном дијалогу у области политика, 

координације и имплементације Уговора о 

придруживању и унапређењу правног оквира за 

придруживање Републике Молдавије ЕУ“. 

Конференција је одржана у хибридном формату. 

На позив директора Завода Молдавије – 

АГЕПИ, господина Еугенија Русуа, испред Завода за 

интелектуалну својину Србије, два представника из 

Србије присуствовала су са активним учешћем на 

догађају, Даниела Златић Шутић, в.д. помоћник 

директора Завода, и Алексеј Перић, шеф Одсека за 

информациони систем. 

На почетку првог дана конференције, уводна 

обраћања су имали Еугенију Русу, директор АГЕПИ-

ја, Аурика Бутнари, представница Делегације ЕУ у 

Молдавији, а путем видео порука обратили су се и 

господин Дарен Танг, генералини директор WIPO, 

господин Антонио Кампинос, председник ЕПО, 

господин Кристијан Аршембо, извршни директор 

ЕУИПО и господин Хабиб Хасан, директор Сектора 

за земље у транзицији и развијене земље (TDC) из 

WIPO. 

У наставку конференције, господин Хабиб 

Хасан је представио средњорочни план сарадње 

WIPO са националним заводима у будућности 

истичући да је визија да иновације и креативност, без 

обзира одакле долазе, треба да буду подржане кроз 

права интелектуалне својине а за добробит свих. У 

том циљу WIPO има водећу улогу у развоју 

балансираног и ефективног глобалног система 

интелектуалне својине за промоцију иновација и 

креативности за одрживу будућност. Основни 

стубови планираних активности јесу промоција 

система заштите интелектуалне својине и улоге коју 

она има у нашим животима и то кроз различите 

канале комуникације ка различитим циљним 

групама. Такође истакао је да у међународном 

дијалогу увек треба решавати актуелна питања у 

циљу сарадње и подизања свести о значају 

интелектуалне својине. Нагласио је значај 

доступности различитих база података о правима 

интелектуалне својине, као и значај помоћи коју 

државе треба да дају свим корисницима и то кроз 

пружање различитих врста услуга националних 

завода за интелектуалну својину. 

Главни економиста ЕПО-а, Јан Мениер, дао је 

приказ колико индустрије које интензивно користе 

систем интелектуалне својине имају боље економске 

показатеље и колики је утуцај интелектуалне својине 

у доприносу економији на нивоу ЕУ. На примерима 

графикона анализе  из 2019. године, скоро 45% БДП 

ЕУ потиче од економских актера који интензивно 

користе интелектуалну својину а само на патентне 

активности отпада 16% БДП, 39% свих послова у ЕУ 

припадају индустријама које користе интензивно 

систем интелектуалне својине. Удео од 55% извоза 

иде само на оне области пословања које активно 

користе патентни систем, док је укупно 82% укупно 

на све који интензивно користе систем ИС. Такође, 

истакао је да се у индустријама које интензивно 

користе систем ИС остварују и знатно већа примања 

(47% у свим индустријама које користе ИС, а међу 

њима чак 72% веће приход од просека у онима које 

су патентно активне). Такође, приходи које остварују 

МСП која користе у свом пословању више 

различитих права интелектуалне својине су већа од 

оних који их не користе као и што показују већи 

потенцијал за раст на бази права интелектуалне 

својине. Такође, истакао је да се скоро 67% 

европских патената комерцијализује, а од тога 

половина у сарадњи са трећим странама, и да је 

корелација између патената и пословања 

многострука јер су главни разлози зашто МСП штите 

своје проналаске патентима: превенција губитка 

улагања у развој кроз спречавање копирања, стицање 

репутације, обезбеђивање слободе пословних 

операција, поспешивање склапања уговора, 

лиценцирање и франшизинг. 

Господин Еугенију Русу је представио мисију и 

показатеље рада Државне агенције за интелектуалну 

својину Републике Молдавије током претходних 30 
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година, од свог оснивања, као и будуће активности 

које треба да одговоре изазовима у будућности. 

Нарочито је указао на значај обезбеђења високог 

квалитета услуга у поступцима за заштиту права 

интелектуалне својине, у циљу обезбеђивања 

сигурности носиоцима права. На томе се радило  

кроз хармонизацију правне регулативе у области 

интелектуалне својине са међународним уговорима, 

правним тековинама ЕУ у циљу придруживања ЕУ, 

дигитализацију, обезбеђивање адекватне и ефикасне 

заштите интелектуалне својине као и посредовање у 

комерцијализацији иновативних и креативних 

индустрија између страна. Актуелности у АГЕПИ и 

план за период 2021-2025 су консолидација система 

за колективно управљање ауторским правима, 

повећање коришћења система интелектуалне својине 

од стране компанија за даљи развој, дигитализација 

услуга и регистара, интеграција административног 

система у владине е-услуге, повећање нивоа 

образовања у области интелектуалне својине и 

смањење удела кривотворења и пиратерије на 

тржишту. 

У сесији која је била посвећена интелектуалној 

својини и одрживом развоју, Лиза Кови, експерт за 

трансфер технологије са Универзитета Оксфорд, 

приказала је значај трансфера знања из институција 

које се баве истраживањем и развојем, са 

универзитета у привреду и улоге коју интелектуална 

својина има у том процесу. Такође, истакла је 

трендове померања фокуса са физичке на виртуелну 

инфраструктуру, са права интелектуалне својине ка 

добрима интелектуалне својине, са трансфера 

технологије на вредновање знања. Истакла је и 

значај коју образовање за иновације и интелектуалну 

својину од најранијег узраста има за правилно 

схватање улоге иновација за развој друштва и 

представила је неке образовне материјале који су 

доступни и онлајн за децу различитог узраста у 

Уједињеном Краљевству. Андреас Изкиеро, са 

Колеџа за право Универзитета у Вашингтону, 

представио је део свог рада упоредне анализе 

националних законодавстава у погледу ограничења 

права на коришћење ауторских дела, као нпр. „text 

mining”, репродукције и слично, у погледу ефеката 

ограничења одређених радњи које могу утицати на 

слободу коришћења и дисеминацију знања и 

информација. Бојан Претнар, експерт из Словеније 

ангажован на ЕУ пројекту у Молдавији, такође је 

истакао да без комерцијализације или трансфера 

знања конкретно на привредне активности, права 

интелектуалне својине су само формално призната 

права без ефеката коришћења. 

Кенет Рајт, експерт за интелектуалну својину из 

Данске модерирао је наредном сесијом „Улога ИС у 

промоцији иновативног предузетништва и 

креативних индустрија, заштити конкуренције и 

слободне трговине у Европи и даље“. У овој сесији 

говорила је Ирина Лукан Арјока, експерт за ауторско 

и сродна права о улози коју права интелектуалне 

својине имају у креативним индустријама, које су све 

више заступљене са доприносом у бруто дохотку 

националних економија, свуда у свету, а с друге 

стране таква дела су због напретка технологија 

доступна данас свима. Истакла је и баланс који 

законодавство у овој области мора да оствари да се 

креатори заштите с једне стране а с друге стране да 

се обезбеди и доступност таквих дела. Представила 

је и креативни сектор Молдавије, који према студији 

из 2018. године учествује са 3,3% БДП у 

националном дохотку и са 3,5% запослења у 

Републици Молдавији. Марко Браво из Европског 

завода за патенте, говорио је о улози патената у 

појединим областима индустрије, истакавши 

нарочито области медицинских инструмената, 

биотехнологију, лекове, машине, ИТ и 

комуникациону опрему, које без патентне заштите не 

би могли да заштите своја улагања у истраживање и 

развој. Патенти додају вредност иновацијама и 

привлаче инвеститоре, смањују комерцијални ризик, 

промовишу технологије и имају позитиван ефекат на 

иновације и раст компанија. Бојан Претнар је у овој 

сесији говорио о управљању интелектуалном 

својином у иновационим процесима, наводећи 

примере из свог богатог искуства. Истакао је да 

свака земља према свом потенцијалу економије, 

иновација и других показатеља треба да постави 

циљеве у својим стратегијама, па је тако навео да је 

велики потенцијал Молдавије у ознакама 

географског порекла и да том праву посвети највише 

пажње. Ришар Фрелек, WIPO, представио је услуге 

које су доступне као подршка промоцији 

иновативног креативног предузетништва, као што су 

бројне услуге које национални заводи имају за МСП 

а та анализа је резултат мапирања услуга 

националних завода, затим публикације WIPO које 

су преведене на бројне језике за предузетнике, 

наводећи и најновију публикацију за управљање 

интелектуалном својином за стартапе 

„Предузетничке идеје“, алат за МСП „Дијагностика 

интелектуалне својине“ који је доступан онлајн на 

WIPO сајту, али је најавио и нови пројекат подршке 

за интелектуалну својину за оне који развијају видео 

игре и представљају део индустрије видео игара. 

Кени Рајт, као последњи говорник у овој сесији је 

имао излагање на тему спровођења права 

интелектуалне својине, истакавши да ефикасан 

систем интелектуалне својине подразумева и мере за  

заштиту носиоца права на тржишту од стране 

институција али и подизање свести јавности о 

штетности кривотворења и пиратерије. И поред мера 

које се предузимају, због нових технологија све је 
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већа рањивост носиоца права, али не само носиоца 

права интелектуалне својине, већ и физичких лица и 

њихових личних података. У том смислу је навео да 

је освешћивање понашања на интернету од велике 

важности за сваког појединца, како ради заштите 

својих личних података тако и ради заштите аутора 

дела која се налазе на интернету, ради сопствене 

заштите од штетног утицаја кривотворених 

производа који се могу купити путем онлајн 

платформи и повезаности дистрибуције 

кривотворених производа и пиратерије са 

криминалним активностима. Навео је податак да и 

поред бројних мера које се спроводе, према студији о 

Глобалној трговини кривотвореним производима из 

2021. године, вредност промета овом врстом робе је 

469 милијарди евра. 

У последњој сесији првог дана, округлом столу 

на коме се дискутовало о процесу европских 

интеграција и изазовима који су постављени пред 

земље кандидате, своја искуства у досадашњем 

процесу евроинтеграција представили су учесници 

из Молдавије, Украјине и Грузије. 

Другог дана одржана је радионица под називом 

„Улога нових технологија у подизању 

институционалних капацитета националних завода: 

дигитална трансформација“ на којој су учествовали 

представници националних завода који су 

присуствовали конференцији. Радионица је одржана 

ради размене искустава између завода али и ради 

стицања нових информација о алатима које користе 

и друге институције. 

У првој сесији било је говора о глобалним 

базама о правима интелектуалне својине и аналитици 

тих података, током које је путем онлајн укључења 

говорио Андреј Чајковски из WIPO Сектора за 

технологије и подршку иновацијама који је 

представио базе података које одржава WIPO, као 

што је база података патентне документације 

PATENTSCOPE, Global Brand Database, Global 

Design Database, WIPO Lex и новим могућностима 

које ове базе пружају. Затим је Кристијан Солтман уз 

онлајн укључење из ЕПО-а, говорио о базама 

патентне документације коју одржава Европски 

завод за патенте. Приказани су аналитички 

извештаји о утицају патената на иновације и 

економски раст. На крају прве сесије, онлајн путем 

се обратио  Роберт Ридинг, директор стратешких 

операција за област интелектуалне својине 

компаније Clarivate, највећег приватног провајдера 

информација о правима интелектуалне својине, и 

говорио је о претварању података о правима 

интелектуалне својине у информације које могу бити 

значајне за пословање као и о додатним алатима и 

вредностима које се добијају коришћењем њихових 

база података. Истакнути су изазови у прикупљању и 

техничком усклађивању обимних података из целог 

света. Интересантно је да Clarivate податке 

обезбеђује из националних и регионалних завода, па 

су тако нпр. и базе жигова из Молдавије укључене у 

сервисе ове компаније, на комерцијалној основи. 

Наредна сесија била је посвећена примени 

савремених информационих технологија као што су 

рачунарство у облаку и вештачка интелигенција. 

Представник WIPO-a Вилијам Мередит је 

представио разне аспекте дигиталне трансформације 

у заводима за интелектуалну својину: усклађивање 

прописа за електронско пословање, оперативну 

ефективност и техничку модернизацију. Приказан је 

развој административног система IPAS који користе 

бројни национални заводи а међу њима и завод 

Србије који примењује IPAS као административни 

систем од 2008. године. У оквиру сесије о 

коришћењу административних ИТ система и процесу 

дигитализације, са својим излагањем је учествовала 

и представница Завода за интелектуалну својину, 

Даниела Златић Шутић, са презентацијом о увођењу 

различитих електронских услуга Завода за кориснике 

као и са историјом дигитализације у Заводу, 

увођењем IPAS-a и других система,  у чијој 

припреми је учествовао и други представник Завода, 

Алексеј Перић. Након презентације Завода, 

презентације на сличне теме приказали су и 

представници Одељења за ИТ из Државне агенције 

за интелектуалну својину Молдавије. 

Следећа сесија била је на тему сарадње и 

размене података о интелектуалној својини. 

Излагали су Николае Димов из АГЕПИ, Пол 

Швандер из ЕПО и Роберт Адамс из компаније 

Clarivate. 

Радионица је закључена отвореним столом о 

законском оквиру, и дигиталној писмености. 

Излагали су Октавијан Беику из АГЕПИ, и Кенет 

Рајт. 

Током оба дана догађаја, представници Завода 

за интелектуалну својину су разменили искуства са 

учесницима из других националних завода, а 

нарочито у разговорима у вези са успостављањем 

административног система IPAS између запослених 

који се баве информационим системом у Заводу и у 

АГЕПИ. 

Током поподнева другог дана догађаја, за госте 

из иностранства приређена је посета једној винарији 

у познатом винском региону у Молдавији, недалеко 

од Кишињева, која је позната по производњи вина са 

заштићеном географском ознаком порекла. 
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