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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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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 

 

 

 



 

 

 

 

Ж 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2021-1864 (220) 29.10.2021. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) FAMILY HEALTH DOO BEOGRAD, Јурија 

Гагарина бр, 14л/10/64, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Димитрије Шулубурић, Драгана 

Ракића 12а, поштански фах 55, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, љубичаста.  

(526) Family Health  

(511) 5  матичне ћелије за медицинске намене.  

44  здравствена нега; услуге здравствених центара; 

услуге медицинских клиника; услуге медицинских 

анализа за потребе дијагностике и лечења које 

пружају медицинске лабораторије; услуге центара за 

рехабилитацију; болничке услуге; услуге вештачке 

оплодње.  
 

(210) Ж- 2021-2138 (220) 09.12.2021. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) United States Polo Association, 1400 Centrepark 

Blvd., Suite 200, West Palm Beach, FL 33401, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 U.S. POLO ASSN. 

(511) 18  џепни нотеси; торбе за ношење на рамену; 

писмо ташне; ташне за ношење око ручног зглоба; 

торбице за ковани новац; футроле за кредитне 

картице; цегери; ранчеви; спортске торбе; торбе за 

књиге; торбе за плажу; торбе за пелене; козметички 

несесери;  кофери.  

25  одећа; одећа за бебе; мараме за врат; баде 

мантили; купаће гаће; одела за купање/купаћи 

костими; одећа за плажу; каишеви; портикле; 

грудњаци; женски прслуци за груди; одећа од 

имитације коже; огртачи; хаљине; собни огртачи; 

штитници за уши; крзнени шалови; рукавице; траке 

за главу; чарапе и плетена трикотажа; фармерке; 

дресови; вунена одећа; костими; рукавице без 

прстију;  капути; мантили; панталоне; виндјакне; 

пончои; пуловери; џемпери; пиџаме; саронг одећа; 

ешарпе; мараме/шалови; шалови; кошуље; кошуље 

кратких рукава; спортски дресови; поло мајице; 

рагби мајице; сукње; сукње-панталоне; шорцеви; 

маске за спавање; слипови; сокне; подвезице; доње 

рубље тренерке; једноделне блузе са гаћицама (беби 

дол); мајице кратких рукава; хулахопке; униформе; 

велови; прслуци; водоотпорна одећа; покривала за 

главу; капице;  меке капе без обода; цилиндри; 

визири; беретке;сандале; папуче; чизме; атлетске 

ципеле; ципеле за хаљину; потпетице; ђонови; 

пертле; метални делови за обућу.  
 

(210) Ж- 2021-2154 (220) 14.12.2021. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) EXPRESS s.r.l., Via A. De Gasperi, 55,  

80133, Napoli (NA), IT 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 24.15.21; 25.07.22; 26.01.16; 26.11.03; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, црвена, бела  

(511) 12  чамци; трупови бродова; водена возила; 

бродови; јахте; возила за кретање копном, ваздухом, 

водом или железницом; возила на даљинско 

управљање, осим играчака; вагони; хидроплани; 

браници возила; возни парк за железницу; вагони 

хладњача (железничка возила); локомотиве; вагони 

(железнице); виљушкари; дизање аутомобила; комби 

возила (возила); расхладна возила; нагибна колица; 

аутомобили; ваздушна возила; авиони; соха за чамце; 

барже; левак за бродове; спарси за бродове.   

39  транспорт; посредништво у превозу робе; 

информације о транспорту; транспортна логистика; 

паковање робе; изнајмљивање чамаца; спасавање 

бродова; услуге лакирања; брокерско посредовање у 

бродовима; спасавање; стеведоринг; речни 
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транспорт; поморски транспорт; превоз аутомобила; 

ваздушни саобраћај; пилотирање; изнајмљивање 

возила; изнајмљивање контејнера за складиштење; 

складиште; складиштење; изнајмљивање ронилачких 

одела; достава пакета; организовање крстарења; 

транспорт цевоводом; испорука робе; утовар; 

шпедиција; превоз путника; пробијање леда; 

извлачење; вуча; преплављивање бродова; 

складиштење чамаца; подводно спасавање; превоз 

бродом за разоноду; утовар (превоз робе); превоз 

бродом; транспорт барже; изнајмљивање 

железничких камиона; складиштење робе; 

информације о складиштењу; курирске услуге 

(поруке или роба); услуге агенција за резервације 

путовања (осим за хотелске резервације); услуге 

туристичког водича.   
 

(210) Ж- 2021-2155 (220) 14.12.2021. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) EXPRESS s.r.l., Via A. De Gasperi, 55,  

80133, Napoli (NA), IT 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 

129, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 24.15.21; 25.07.22; 26.01.16; 26.11.03; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, црвена, бела  

(511) 12  чамци; трупови бродова; водена возила; 

бродови; јахте; возила за кретање копном, ваздухом, 

водом или железницом; возила на даљинско 

управљање, осим играчака; вагони; хидроплани; 

браници возила; возни парк за железницу; вагони 

хладњача (железничка возила); локомотиве; вагони 

(железнице); виљушкари; дизање аутомобила; комби 

возила (возила); расхладна возила; нагибна колица; 

аутомобили; ваздушна возила; авиони; соха за чамце; 

барже; левак за бродове; спарси за бродове.   

39  транспорт; посредништво у превозу робе; 

информације о транспорту; транспортна логистика; 

паковање робе; изнајмљивање чамаца; спасавање 

бродова; услуге лакирања; брокерско посредовање у 

бродовима; спасавање; стеведоринг; речни транспорт; 

поморски транспорт; превоз аутомобила; ваздушни 

саобраћај; пилотирање; изнајмљивање возила; 

изнајмљивање контејнера за складиштење; складиште; 

складиштење; изнајмљивање ронилачких одела; достава 

пакета; организовање крстарења; транспорт цевоводом; 

испорука робе; утовар; шпедиција; превоз путника; 

пробијање леда; извлачење; вуча; преплављивање 

бродова; складиштење чамаца; подводно спасавање; 

превоз бродом за разоноду; утовар (превоз робе); превоз 

бродом; транспорт барже; изнајмљивање железничких 

камиона; складиштење робе; информације о 

складиштењу; курирске услуге (поруке или роба); услуге 

агенција за резервације путовања (осим за хотелске 

резервације); услуге туристичког водича.   
 

(210) Ж- 2022-6 (220) 04.01.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Предузеће за производњу и трговину 

Техноманија д.о.о. Београд, Милутина 

Миланковића 7в, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

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

29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, наранџаста  

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау 

рег click оглашавање]; оглашавање на отвореном; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; рекламирање на радију; рекламирање преко 

плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање слањем наруџбеница; циљни 

маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање 

статистичких података; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање 
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информација у регистрима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

37  изнајмљивање алата и машина: изнајмљивање 

грађевинске опреме; изнајмљивање машина за прање 

веша; изнајмљивање машина за прање судова; 

изнајмљивање машина за сушење судова; 

изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање 

машина за чишћење путева.  

39  испорука робе; испорука пошиљки; паковање робе; 

складиштење робе; складиштење; транспортне услуге; 

изнајмљивање складишта; допуњавање аутомата за 

продају; курирске услуге [достава пошиљки или робе]; 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика]; умотавање, амбалажирање, робе.   
 

(210) Ж- 2022-10 (220) 05.01.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Алекса Роган; Марио Етеровић  and 

Катарина Николић, Драгише Лапчевића 3,  

11000, Београд, RS; Ресавска 84, 11000, Београд, RS i 

Ресавска 84, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.07.10; 02.07.11; 26.04.04; 26.04.14; 

27.05.01; 27.05.17; 28.05.00  

(591) пантоне 322  

(511) 16  постери, бележнице, нотеси, албуми, слике, 

штампани материјал [вискока штампа], оловке, 

новине, периодичне публикације, атласи, блокови за 

цртање, жигови [печати], свеске, бележнице, карте, 

материјал за обуку [изузев апарата], књиге са 

песмама или нотама, фасцикле [канцеларијски 

материјал], књиге, материјали за писање, комплети 

за цртање, канцеларијски материјал, изузев 

намештаја, цртежи, скице, дописнице, разгледнице, 

штампане ствари, штампане публикације, приручници, 

оловке за цртање, књижице, материјали за моделирање, 

школске табле, канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја, планови, пројекти, проспекти, 

магазини [периодични], школска опрема [свеске и 

прибор за писање], обележивачи за књиге, честитке, 

разгледнице, алманаси, календари, натписи од папира 

или картона, налепнице [канцеларијски прибор], 

стрипови, музичке честитке, разгледнице, билтени, 

летци, флајери, штампане музичке партитуре.  
 

(210) Ж- 2022-133 (220) 28.01.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, City of 

Auburn Hills, State of Michigan 48326, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

UPLAND 

(511) 12  моторна возила и делови за њих, изузев 

бицикла и мотоцикла и делова за њих.  
 

(210) Ж- 2022-322 (220) 24.02.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) ANYOU DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

89/337, 11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) бела, оранж.  

(511) 8  ручни алати и справе (којима се ручно 

управља); прибор за јело.  

21  кућне или кухињске справе и посуде  

28  игре и играчке и предмети за игру.   
 

(210) Ж- 2022-323 (220) 24.02.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) ANYOU DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

89/337, 11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, плава, бела, црна.  



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11a 

Intellectual Property Gazette  2022/11a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

9 

(511) 8  ручни алати и справе (којима се ручно 

управља); прибор за јело.  

21  кућне или кухињске справе и посуде.   

28  игре и играчке предмети за игру.   

 

(210) Ж- 2022-434 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) APS AVIATION PARTS SERVICE doo 

BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 143/115,  

11070 , Нови Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.03; 26.03.04; 26.03.06; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива  

(511) 35  оглашавање у вези са ваздухопловима и 

аеродромима; вођење, организовање и управљање 

пословањем у вези са ваздухопловима и 

аеродромима; канцеларијски послови у вези са 

ваздухопловима и аеродромима; услуге малопродаје 

и велепродаје ваздухоплова, летелица, беспилотних 

летелица, метеролошких радара и станица, система 

за заштиту од беспилотних летелица, система за 

опслуживање ваздухоплова на земљи и делова за 

њих; услуге малопродаје и велепродаје резервних 

делова и опреме за ваздухоплове, опреме за 

аеродроме, деловима за опрему за аеродроме, радара, 

радарских система и делова за њих; услуге 

пословног посредовања и саветовања у вези са 

ваздухопловима и аеродромима; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; анализе 

трошкова и цене коштања; економске прогнозе; 

фактурисање; услуге подуговарања, аутсорсинг 

[помоћ у пословању]; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; услуге агенција за увоз и 

извоз, све горе наведене услуге у вези са 

ваздухопловима и аеродромима.  

37  услуге одржавања и поправљања ваздухоплова и 

других летелица; инсталација, одржавање и поправка 

опреме за аеродроме, система и опреме за зграде 

аеродромских терминала; изградња аеродромске 

инфраструктуре; управљање пројектима који се 

односе на изградњу аеродромских објеката; 

консултантске и информативне услуге који се односе 

на изградњу аеродромских објеката; изградња 

аеродрома; саветодавно услуге у вези са изменама 

аеродромских зграда; консултације у вези надзора 

изградње објеката; поправка, одржавање и 

модификација ваздухоплова; услуге пуњења горива 

за ваздухоплова; услуге одржавања и поправке 

мотора ваздухоплова; одржавање или поправка 

авиона; спољашње и унутрашње чишћење 

ваздухоплова; информације у вези са конструкцијом, 

поправком и одржавањем ваздухоплова; одржавање 

и поправка приземљених ваздухоплова; фарбање 

ваздухоплова; пружање информација о услугама 

поправке у сектору ваздухопловства; поправка, 

одржавање и модификација опреме за аеродроме, 

радара, радарских система и делова за њих.  

41  пружање образовања и обуке у ваздухопловној 

индустрији; услуге обуке за управљање услугама 

одржавања и поправљања у ваздухопловној 

индустрији; услуге обуке за софтвер за управљање 

документима у ваздухопловној индустрији; услуге 

обуке за софтвер за управљање безбедношћу у 

ваздухопловној индустрији; услуге обуке за софтвер 

за управљање квалитетом у ваздухопловној 

индустрији; услуге обуке за софтвер за управљање 

ризицима у ваздухопловној индустрији; услуге обуке 

за софтвер за анализу података у ваздухопловној 

индустрији; издавање докумената у ваздухопловној 

индустрији; услуге управљања штампањем и 

администрације за ваздухопловну документацију; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези са свим горе наведеним услугама.  

42  дизајн, развој и имплементација софтвера за опрему 

за аеродроме, за системе и опрему за зграде 

аеродромских терминала; ажурирање рачунарског 

софтвера; вођење студија техничког пројектовања; 

дизајнирање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; инжењерске услуге; инсталирање 

рачунарског софтвера; истраживања у области 

грађевинских конструкција; одржавање рачунарског 

софтвера; саветовање у вези информационих 

технологија; услуге конверзије података и миграције; 

услуге анализе података о безбедности у 

ваздухопловству; услуге имплементације компјутерског 

софтвера; прилагођавање рачунарског софтвера или веб 

апликација; дизајн, развој, имплементација и 

прилагођавање рачунарског софтвера или веб 

апликација у ваздухопловној индустрији, све горе 

наведене услуге у вези са ваздухопловима и 

аеродромима.  
 

(210) Ж- 2022-548 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) ANYOU DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

89/337, Нови Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.14; 02.09.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.06  

(591) сива, светло сива, крем жута  

(511) 8  ручни алати и справе (којима се ручно 

управља); прибор за јело.  

21  кућне или кухињске справе и посуде .   

28  игре и играчке и предмети за игру.   
 

(210) Ж- 2022-872 (220) 16.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.08; 27.05.03; 27.05.07; 27.05.11; 

27.05.13; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, златна  

(511) 29  ајвар; џемови; конзервисано воће.  

30  кафа; чај; какао; шећер; замена кафе; брашно и 

производи од житарица; колачи; посластице; 

сладоледи; чоколаде; бомбоне; кекс; бисквит; вафел 

производи; слани штапићи; флипс; тортиља; кокице 

и остали кондиторски производи.   

32  минералне и содне воде; безалкохолна пића; 

воћни сокови; сокови од поврћа. 

35  рекламирање; оглашавање; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови.  

43  услуге обезбеђења хране и пића.  
 

(210) Ж- 2022-873 (220) 16.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.08; 26.11.12; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06 

(591) црвена, бела, златна  

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

брашно и производи од житарица; колачи; 

посластице; сладоледи; чоколаде; бомбоне; кекс; 

бисквит; вафел производи; слани штапићи; флипс; 

тортиља; кокице и остали кондиторски производи.   

35  рекламирање; оглашавање; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови.   

43  услуге обезбеђења хране и пића.  
 

(210) Ж- 2022-885 (220) 18.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Филип Ћирић, Патријарха Гаврила 8/5/11, 

11000, Београд (Врачар) , RS 

(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша 

8, са адресом за пријем поште: Николе Спасића 2, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.22; 26.01.24; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне 

или рекламне сврхе; маркетинг, све у вези са 

угоститељством и радом угоститељских објеката.  

43  услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

ресторана; услуге снек-барова; услуге барова; 

декорисање хране; декорисање колача; кетеринг 

хране и пића; услуге ресторана за самопослуживање.  
 

(210) Ж- 2022-886 (220) 18.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Филип Ћирић, Патријарха Гаврила 8/5/11, 

11000, Београд (Врачар) , RS 

(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша 

8, са адресом за пријем поште: Николе Спасића 2, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.22; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; маркетинг; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе, све у вези са 

угоститељством и радом угоститељских објеката.  

43  услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

ресторана; услуге снек-барова; услуге барова; 

декорисање колача; декорисање хране; кетеринг 

хране и пића; услуге ресторана за самопослуживање.  
 

(210) Ж- 2022-901 (220) 23.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge 

MAXIMA d.o.o., Драгише Мишовића 16,  

32240 , Лучани, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.13; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) наранџаста, црна, бела  

(511) 2  боје.  

37  молерски радови, спољни и унутрашњи; кречење 

и малтерисање унутрашњих и спољашњих зидова.  
 

(210) Ж- 2022-915 (220) 24.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 06.07.04; 19.01.05; 19.07.01; 25.01.15; 

25.01.18; 27.05.09; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, златна, бела, црна, зелена, окер, светло 

браон, тамно браон  

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-916 (220) 24.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 06.07.04; 19.01.05; 19.03.01; 25.01.18; 

26.01.04; 27.05.09; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, златна, сребрна, бела, окер, зелена, 

црна  

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-917 (220) 24.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 05.07.02; 06.07.04; 19.01.05; 25.01.15; 25.01.18; 

26.01.04; 27.05.09; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, златна, бела, окер, зелена, црна  

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-925 (220) 25.05.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.15; 26.01.06; 26.03.23; 26.11.02; 26.11.12; 

27.05.13; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, златна, црна  

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-1017 (220) 07.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) TEHNIČKI REMONT a.d. Bratunac, 

Podgradačka 11, 75420, Bratunac, BA 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.13.25; 26.15.25; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.22  

(511) 7  машине за обраду метала; алати; гусеничари; 

булдожери; копачи; багери; копачи [машине].  

9  батерије, електричне, за возила; акумулатори, 

електрични, за возила; дискови за снимање звука; 

апарати за увећавање [фотографски]; електрични 

апарати за даљинско паљење; електрични апарати за 

паљење са удаљености; батерије за осветљавање; мерачи 

висине; антене; уређаји против ометања [за струју]; 

окулари; справе за мерење; сонари; детектори; апарати за 

мерење раздаљине; апарати за мерење удаљености; 

мерни компаси; мерни инструменти; преносници 

електронских сигнала; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; аудио и видео пријемници; 

оптичке лампе; сигналне лампе; ласери, који нису за 

медицинску употребу; оптичка сочива; инструменти 

који садрже окуларе; мерни инструменти; навигациони 

инструменти; управљачки апарати, аутоматски, за 

возила; радари; симулатори управљања и контроле 

возила; двогледи; телескопи; нишански телескопи за 

ватрена оружја; телескопски нишани за оружје; апарати 

за сателитску навигацију; телескопски нишани за 

артиљерију; детектори; метал детектори за индустријску 

или војну примену.  

12  возила за кретање по земљи, ваздуху, води или 

шинама; делови за возила; војна возила за транспорт; 

возила са даљинским управљачем, која нису играчке; 

оклопна возила; возила за деминирање; аутономна 

возила; војни дронови; дронови са камером; дронови 

за испоруку.  

13  оружје; ватрено оружје; експлозивни меци; 

детонатори; самоходно оружје; балистичко оружје; 

артиљеријско оружје; детонирајући штапини 

[осигурачи]; меци, патроне; муниција; мине [експлозив].  

37  одржавање и поправка возила; конструисање; 

пружање информација у вези са поправкама.  

40   услуге обраде материјала од метала; израда 

алатних машина  

42  технолошка истраживања; услуге индустријског 

дизајна; испитивање материјала; вођење студија 

техничког пројектовања; инжењерске услуге; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

тестирање исправности возила; саветодавне услуге 

из области технологије; услуге технолошког 

саветовања; индустријско дизајнирање.  
 

(210) Ж- 2022-1018 (220) 07.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) TEHNIČKI REMONT a.d. Bratunac, 

Podgradačka 11, 75420, Bratunac, BA 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 7  машине за обраду метала; алати; гусеничари; 

булдожери; копачи; багери; копачи [машине].  

12  возила за кретање по земљи, ваздуху, води или 

шинама; делови за возила; војна возила за транспорт; 

возила са даљинским управљачем, која нису играчке; 

оклопна возила; возила за деминирање; аутономна 

возила.  
 

(210) Ж- 2022-1020 (220) 07.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) TEHNIČKI REMONT a.d. Bratunac, 

Podgradačka 11, 75420, Bratunac, BA 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 7  машине за обраду метала; алати; гусеничари; 

булдожери; копачи; багери; копачи [машине].  

12  возила за кретање по земљи, ваздуху, води или 

шинама; делови за возила; војна возила за транспорт; 

возила са даљинским управљачем, која нису играчке; 

оклопна возила; возила за деминирање; аутономна возила.  
 

(210) Ж- 2022-1080 (220) 13.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, CH 

(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10, 

11000, Београд 

(540) 

REGALENA 

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

и животиње; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1145 (220) 14.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Cleverole Xtra 

(511) 5  средства за заштиту биља.  
 

(210) Ж- 2022-1173 (220) 16.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje AD 

Leskovac, Влајкова 199, 16000, Лесковац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

FRONTIENT 

(511) 5  фармацеутски, медицински препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; фармацеутски препарати и 

супстанце за лечење канцера; фармацеутски 

препарати и супстанце за превенцију канцера.  

35  маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; оглашавање 

фармацеутских производа и ин виво снимљених 

производа; рекламне услуге које се односе на 

фармацеутске производе; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских и санитарних препарата 

и медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2022-1176 (220) 13.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) LIBERO PIZZA DOO NOVI SAD,  

Јанка Чмелика 23а, Нови Сад, RS 

(740) Димитрије Вукашин, адвокат, Максима Горког 16, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 26.01.05; 26.01.16; 26.01.18; 26.04.10; 

26.04.24; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13  

(591) црна, бела, наранџаста  

(511) 32  безалкохолна пића; безалкохолни воћни 

напици; воћни сокови; освежавајућа безалкохолна 

пића; сокови од поврћа [пића].  

43  кетеринг хране и пића; услуге барова; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

ресторана; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана који нуде храну за понети; услуге 

снек-барова.   
 

(210) Ж- 2022-1199 (220) 20.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) TOK d.o.o., Илије Чалића 2, 11250, Beograd, RS 
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(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.11; 27.05.13  

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива, наиме, 

аклохолни воћни екстракти, битери [горка алкохолна 

пића], аперитиви, дестилована пића, дигестиви 

[ликери и жестока пића], вино, џин, ликери, 

медовина, киршч, жестока пића, ракије (бренди), 

пикет, виски, алкохолне есенције, алкохолни 

екстракти, алкохолна пића која садрже воће, рум, 

водка, помешана алкохолна воћна пића, која нису на 

бази пива.   

43  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај; 

консултантске услуге у области кетеринга хране и 

пића; пружање информација у виду рецепата за 

напитке.  
 

(210) Ж- 2022-1214 (220) 23.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.03  

(591) зелена - 359B24, светло зелена - B7DА55   

(511) 35  услуге оглашавања на интернету; интернет 

продаја; интернет продаја робе из области 

пољопривреде; интернет продаја робе из области 

личне заштитне опреме; интернет продаја робе из 

области опреме за наводњавање (парковско, кап по 

кап, распрскивачи); интернет продаја робе из 

области опреме за врт и башту; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; ажурирање 

огласних материјала; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; рекламирање на радију; 

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.  

36  обрада плаћања извршених кредитним 

картицама; обрада плаћања извршених платним 

картицама; електронски пренос средстава; услуге 

плаћања електронским новчаником.  

38  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  

39  39: паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; курирске услуге (достава 

пошиљки или робе); пружање информација о 

транспорту; умотавање, амбалажирање, робе; 

достава порука (курирска служба).  
 

(210) Ж- 2022-1236 (220) 27.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

VUSE GO 

(511) 34  цигарете; дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи за пушаче; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за 

цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за 

мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних 

туба дуваном; електронске цигарете; патрони (кертриџи) 

за електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; уређаји 

и њихови делови који служе за загревање дувана; замене 

дувана које се удишу; цигарете које садрже замене 

дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са дуваном; 

бурмут са дуваном; снус без дувана; бурмут без дувана; 

врећице никотина без дувана за оралну употребу (које 

нису за употребу у медицини).  
 

(210) Ж- 2022-1250 (220) 29.06.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(300) 018636260  10.01.2022.  EM and 018683492  

06.04.2022.  EM. 

(731) B2Kapital Single Member Societe Anonyme 

Claims Management From Loans and Credits, 1-3 

Kifisias Av, 115 23, Atina, GR 
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(740) Драган Николић, адвокат, Француска 12,  

11000, Београд 

(540) 

VERALTIS ASSET 

MANAGEMENT 

(511) 35  стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге пословног саветовања и саветодавне услуге; 

професионално пословно саветовање; саветовање у 

вези с организацијом промотивних кампања за 

пословне делатности; пословно саветовање; 

саветодавне услуге у области управљања 

пословањем; консултације у пословном управљању; 

пословна администрација; пословни менаџмент; 

саветодавне услуге у вези са пословном 

организацијом и управљањем; услуге пословне 

помоћи, управљања и администрације; пословна 

администрација и менаџмент; управљање пословним 

активностима франшиза; планирање пословног 

управљања; консултације у вези са одабиром 

менаџмента; аукције некретнина; компјутеризовано 

управљање датотекама; услуге управљања подацима; 

обрада података; евалуације које се односе на 

управљање пословањем у комерцијалним 

предузећима; обрада, систематизација и управљање 

подацима.   

36  услуге брокерских кућа; консултантске услуге у 

вези са кредитима; услуге дебитних картица; услуге 

финансијских зајмова; финансијско саветовање у 

вези с услугама студентских зајмова; услуге платних 

картица; услуге у вези са кредитним и дебитним 

картицама; управљање услугама кредитних картица; 

услуге у вези са кредитним и платним картицама; 

финансијске и монетарне услуге; финансијске услуге 

за управљање кредитним картицама; саветодавне 

услуге везане за кредитне картице; кредитне услуге; 

компјутеризоване финансијске услуге; услуге берзе; 

банкарске услуге; монетарне услуге; фидуцијарни 

послови; услуге финансијског посредовања; услуге 

некретнина; финансијске услуге које се пружају 

предузећима у нафтној индустрији; администрација 

потраживања из осигурања; факторинг; 

организовање процене потраживања од осигурања; 

процене потраживања у осигурању; услуге 

администрације гаранцијских захтева; намирење 

потраживања у осигурању; намирење потраживања 

из реосигурања; обрада потраживања из осигурања; 

администрација усклађивања потраживања из 

осигурања; факторинг финансијских предузећа; 

саветовање клијената у вези са организацијом 

наплате дугова; услуге финансијске процене, 

усклађивања и поравнања у вези са потраживањима 

из осигурања; обрада потраживања из реосигурања; 

процена и обрада захтева за осигурање; стицање и 

пренос новчаних потраживања; услуге гаранције 

плаћања новчаним упутницама; финансијски савети; 

финансирање некретнина; управљање некретнинама; 

заложне услуге у вези са некретнинама; услуге 

отказивања закупа некретнина; улагање у 

некретнине; саветодавне услуге за корпоративне 

некретнине; наплата дуга по основу закупа 

непокретности; услуге закупа некретнина; 

инвестиционе услуге; услуге саветовања о 

финансијским инвестицијама; услуге трговачког 

банкарства; услуге управљања финансијским 

инвестицијама; услуге инвестиционог банкарства; 

договарање новчаних трансфера; услуге банкомата; 

услуге трансфера новца коришћењем електронских 

картица.   

45  проналажење несталих особа; правне услуге 

преноса власништва; услуге правног надзора; правне 

услуге; услуге правне подршке; правне услуге у вези 

са правима на временски ограничену употребу (time 

share); правне услуге у вези са правима 

интелектуалне својине; правне услуге у вези са 

коришћењем права интелектуалне својине; услуге 

адвоката; услуге правног посредовања; пружа ње 

правних информација; ревизија усклађености са 

законима; ревизија усклађености са прописима; 

посредовање у правним поступцима; пружа ње 

информација о локацији несталих особа; услуге 

добављања сигурносних дозвола за израду 

идентификационих картица; консултације у вези са 

регистрацијом домена; консултације у вези са 

судским споровима; услуге подршке у судским 

споровима; савети у вези са судским споровима; 

саветовање о личним правним пословима; пружа ње 

информација у вези са правним услугама; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези са правним питањима; стручно саветовање у 

вези са правним питањима; услуге решавања 

спорова; услуге арбитраже, посредовања и решавања 

спорова; услуге алтернативног решавања спорова 

[правне услуге]; компјутерски потпомогнута 

подршка у судским споровима; саветодавне услуге у 

вези са регулаторним пословима; услуге судских 

извршитеља (правне услуге); услуге правне истраге; 

услуживање правног процеса; правна истраживања; 

услуге истраживања правних информација; правне 

услуге у вези са пословањем; посредовање; услуге 

регистрације (правне); услуге правног заступања; 

правни савети; правне услуге у вези са преговорима 

о уговорима за друге; услуге парничног поступка.   
 

(210) Ж- 2022-1284 (220) 05.07.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.22; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; етикете и 

налепнице за минералну газирану воду; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

минералну газирану воду.   

32  газирана минерална вода.  

35  услуге велепродаје, малопродаје, увоза, извоза и 

оглашавања у вези са газираном минералном водом.  
 

(210) Ж- 2022-1294 (220) 05.07.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) INPUT DOO Beograd (ZEMUN), Аутопут за 

Нови Сад 150б, 11080, Земун, RS 

(740) Младен Ђурковић, адвокат, Владислава 

Бајчевића 11/32, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.01; 26.04.02; 26.04.11; 26.04.19; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, бела  

(511) 20  огласне табле; легла и кућице за кућне 

љубимце; кућице за кућне љубимце; ормани, 

креденци; ормарићи за лекове; клупе (намештај); 

полице за библиотеке; сталци за боце; креденци за 

посуђе; канцеларијски столови; канцеларијски 

намештај; постоља за костиме; намештај; ормани за 

картотеке (намештај); ормани за документа; столице; 

седишта; палете за утовар, које нису од метала; 

штандови; кућице за псе; полице за картотеке; 

комоде; пултови (столови); контејнери, неметални 

(за складиштење, транспорт); столови; 

послужавници, неметални; куке које нису од метала 

за вешање одеће; чивилуци, неметални; столарска роба; 

полице (намештај); опрема за намештај, неметална; 

постоља за саксије за цвеће (намештај); постоља за 

саксије; намештај од метала; сталви за излагање новина; 

сталци за часописе; сталци за читање, пултови; 

чивилуци; палете за транспорт, неметалне; палете за 

претовар робе, које нису од метала; делови од дрвета за 

намештај; делови намештаја од дрвета; канцеларијски 

столови за стајање; корпе, пекарске, за хлеб; постоља за 

кишобране; параван, преграда (намештај); табле за 

столове; врата за намештај; шине за завесе (гарнишне); 

полице за намештај; седишта од метала; столови од 

метала; полице за складиштење; ормарићи са бравицама 

(намештај); огледала; сталци (намештај); табле за 

држање кључева; сталци за тањире (намештај); 

плетарски радови, од прућа; витрине (намештај); 

сандуци, неметални; корпе, неметалне; натписи од 

дрвета или пластике; сандуци за играчке; рекламни 

предмети на надувавање; сточићи за компјутере 

(намештај); књиге-полице за књиге; покретне преграде 

(намештај); кутије за излагање накита; дозатори за 

врећице за псећи измет, фиксирани, неметални; кутије за 

алате, неметалне, празне; сандуци за алат, неметални, 

празни; полице; држачи ташни, неметални; носачи, 

неметални, за намештај; етикете од пластике; столови; 

полице за књиге; сталци за одела; кутије од дрвета или 

пластике; гардеробни ормани; табуреи; механизми за 

затварање врата, неметални, неелектрични; опруге за 

затварање врата, неметалне, неелектричне; водилице, 

неметалне, за клизна врата; преносиви канцеларисјки 

столови; фиоке за намештај; преграде за заштиту од 

кијања; контејнер за смеће, неметални, осим за 

медицинску употребу; канте за рециклирање, неметалне.  

42  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; грађевинско пројектовање; дизајн 

ентеријера (уређење унутрашњег простора); услуге 

индустријског дизајна; инжењерске услуге; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

стилизација (индустријски дизајн); унутрашњи 

дизајн; графички дизајн промотивног материјала; 

дизајн прототипа; услуге лого дизајнирања.  
 

(210) Ж- 2022-1307 (220) 11.07.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) FRUITICA DOO, Трг републике 7,  

24220, Чантавир, RS 

(540) 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11a 

Intellectual Property Gazette  2022/11a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

17 

(531) 01.15.21; 26.01.19; 26.02.08; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена, бела  

(511) 30  напитке од кафе, какаоа, чоколаде или чаја, 

житарице припремљене за људску исхрану, на 

пример, овсене пахуљице, кукурузни чипс, 

ољуштени јечам, булгур, мусли;  ароме за пића или 

храну.  

32  безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна 

пића; напитке на бази пиринча и соје, који нису 

замена за млеко; енергетска пића, изотонике, напитке 

за спортисте обогаћене протеинима; безалкохолне 

воћне екстракте и воћне екстракте за прављење 

напитака.  
 

(210) Ж- 2022-1325 (220) 13.07.2022. 

(551) Жиг гаранције (442) 16.11.2022. 

(731) Универзитет у Београду-Пољопривредни 

факултет , Немањина 6, 11080, Земун-Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.02; 05.03.13; 05.03.15; 25.01.06; 26.01.02; 

26.01.04; 26.01.15; 26.01.20; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) тамнозелена (#61А04Е), светлозелена 

(#D5F9C0), бордо-љубичаста (#7B0340)  

(511) 31   орашасто воће, непрерађено; овас (зоб); 

бобичасто воће, свеже; семе житарица, непрерађено; 

гљиве, свеже; кестен, свеж; краставци, свежи; свеже 

поврће; бундеве, свеже; пасуљ, свеж; пшеница; воће, 

свеже; зрневље (житарице); зелена салата, свежа; 

сочиво, свеже; ланено 6рашно (сточна храна); 

кукуруз; лешник, свеж; црни лук, свеж; јечам; 

празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир, свеж; 

грожђе, свеже; рабарбара, свежа; раж; бадем; спанаћ, 

свеж; артичоке, свеже; бели лук, свеж; тиквице, 

свеже; јестиво семе лана, непрерађено; јестиве 

семенке лана, непрерађене; непрерађени клипови 

кукуруза шећерца (ољуштени или неољуштени); 

киноа, непрерађена; хељда, непрерађена; зрна соје, 

свежа; бундевино семе, непрерађено; спелта, 

непрерађена; једнозрна пшеница, непрерађена.   
 

 

(210) Ж- 2022-1410 (220) 05.08.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Tee Turtle, LLC, 6200 Pershall Rd., Hazelwood, 

MO 63042, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NESTABILNI JEDNOROZI 

(511) 28  игре; предмети за игру; карте за игру; карте-

сличице које се размењују, за игру; игре са картама; 

друштвене игре.  
 

(210) Ж- 2022-1447 (220) 11.08.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 08.03.01; 11.03.04; 25.01.01; 25.07.25; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе браон, црвена, беж, зелена, 

плава.  

(511) 29  напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши; кафа.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1449 (220) 11.08.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 
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(740) Ана Никшић, адвокат, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 08.03.01; 11.03.04; 25.01.01; 25.07.25; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе браон, зелена, плава, беж.  

(511) 29  напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши; кафа.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1450 (220) 11.08.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 08.03.01; 11.03.04; 25.01.01; 25.07.25; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе браон, плава, зелена, беж.  

(511) 29  напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши; кафа.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1539 (220) 24.08.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU 

INŽENJERING I USLUGE SIGMA UNIVERSAL 

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

хероја 36, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

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

27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) зелена, црвена, жута, црна  

(511) 1  препарати за сагоревање; етил алкохол.  

4  алкохол (гориво); горива на бази алкохола; 

потпаљивачи; брикети за сагоревање; мешавина 

испарљивих горива; горива; гориво за осветљавање; 

фитиљи за свеће; плинско гориво; фитиљи за лампе; 

етанол (гориво); материјал за паљење ватре; дрвене 

струготине [пиљевина] за употребу као гориво, 

гориви гел.  
 

(210) Ж- 2022-1556 (220) 24.08.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Privredno društvo "Pruna" d.o.o. Beograd, , 

Београд-Стари град, RS 

(740) Љубомир Т. Ивановић, адвокат, Ломина 17, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 29  желеи, џемови, компоти; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  

32  воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење напитака.  

33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
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(210) Ж- 2022-1603 (220) 02.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. , 

Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

GALKONAZOL 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-1608 (220) 03.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Дејан Илић, Драге Спасић 13/1/3,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 32  пиво, безалкохолни напици; воћни напици и 

воћни сокови; сирупи и други препарати за 

прављење безалкохолних напитака.  
 

(210) Ж- 2022-1631 (220) 07.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Бранко Бабић, Булевар ослобођења 137, 

11000 Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

BRANKO BABIC 

(511) 3  немедицински сапуни; козметички 

производи за негу коже; производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

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; лажне обрве; 

шампони и стајлинг китови који сви имају ефекат 

бојења; козметика за обрве; регенератори за обрве; 

креме за очи; подлоге за шминку; препарати за 

шминкање; козметичке подлоге; трајна шминка; 

препарати за трајну шминку; креме као 

одстрањивачи обрва; гелови као одстрањивачи 

обрва; 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.  

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; ручни 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 микронидлинг и микробладинг третмане; 

игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за 

трајну шминку; једнократни кетриџи за игле; 

једнократне игле за трајну шминку; микронидлинг 

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, 
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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; бријачи; 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. 

9  рачунарски софтвер и софтверске апликације за 

мобилне уређаје за израду смеше козметичких 

сировина у области козметике; софтвер и апликације 

за компјутере и мобилне уређаје који корисницима 

дају савете и информације у вези козметике и 

омогућавају да испробају козметику виртуелно; 

рачунарски софтвер и мобилне апликације за 

рачунаре, мобилне уређаје, таблете, преносне ручне 

дигиталне уређаје за електронску комуникацију и 

друге личне рачунарске уређаје за употребу у 

пружању информација о персонализованим 

козметичким трендовима, трендовима лепоте и 

стила, упутствима за шминкање, одабир нијанси 

шминке, савети за наношење и препоруке за 

козметичке производе и средства за негу; датотеке 

слика које се могу преузети; електронске 

публикације [које се могу преузети] које су доступне 

на мрежи из базе података или са интернета; 

програми за обраду података; рачунарски 

апликативни софтвер за мобилне телефоне; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски софтвер за електронску трговину који 

омогућава корисницима да врше електронске 

пословне трансакције преко глобалне рачунарске 

мреже; рачунарски софтвер за контролисање и 

управљање апликацијама сервера за приступ мрежи; 

рачунарски софтвер за обраду података; рачунарски 

софтвер преузет са интернета; софтвер за заштиту 

приватности; софтвер за комуникацију за повезивање 

корисника рачунарске мреже; софтвер за услуге 

слање порука и електронске поште који се може 

преузети; софтвери за препознавање лица; софтвери 

и апликације за мобилне уређаје; апликације за 

мобилне уређаје које се могу преузети; апарати и 

инструменти за процену и мерење нивоа хидратације 

и чврстине коже помоћу рачунарског програма; 

рачунарски софтвер и софтверске апликације за 

преузимање за уређивање и унапређивање 

фотографија, видео снимака и слика; едукативни 

материјал за обуку и веб емисије у области 

козметике и естетике који се могу преузети са 

интернета; софтвер и мобилне апликације за 

пружање информација о козметичким производима; 

образовни рачунарски софтвер; апликацијски 

софтвери за паметне телефоне.  

10  хируршки и медицински апарати и инструменти 

за примену у општој хирургији; материјал за 

ушивање; апарати за естетску масажу за употребу у 

салонима лепоте; апарати за фототерапију за 

медицинске потребе; апарати за третмане коже у 

медицинске сврхе; апликатори за фармацеутске 

производе; бандажери и потпорни завоји; 

електрични инструменти за акупунктуру; еластични 

завоји; заштитне рукавице за медицинске потребе; 

заштите за мадраце за једнократну употребу; 

заштитни подметачи за кревете; игле за медицинску 

употребу; игле за убризгавање за медицинске 

потребе; инструменти за убризгавање без игала; 

инфрацрвене лампе за медицинске потребе; јастуци 

за врат за медицинске потребе; јастучићи за хлађење 

за прву помоћ; једнократни хиподермални шприцеви 

за медицинске сврхе; капаљке за употребу у 

медицини; кревети направљени посебно за 

медицинску употребу; кутије прилагођене за 

медицинске инструменте; лампе за медицинске 

намене; лампе са ултраљубичастим зрацима за 

медицинску употребу; ланцете, ножићи; ласери за 

козметички третман лица и коже; ласери за 

козметичку негу; ласери за козметичку употребу; 

ласери за третман коже; маске за лице за санитарну 

употребу; маказе за медицинске потребе; ножеви за 

медицинске потребе; намештај посебно направљен у 

медицинске сврхе; пинцете анатомске; протезе за 

косу; рукавице за једнократну употребу за 

медицинске потребе; санитарне маске за изолацију 

од бактерија; санитарне маске за изолацију од 

вируса; санитарне маске за медицинске потребе; 

столови за преглед пацијената; скалпели; стерилни 

чаршави, хирушки; распршивачи зе медицинску 

употребу; рукавице од латекса за медицинске 

потребе; терапеутске маске за лице; уређаји за 

убризгавање фармацеутских препарата; уређаји за 

масажу за медицинске потребе; уређаји за 

микродермоабразију; уређаји за третирање акни; 

уређаји за третмане против целулита; хватаљке 

хирушке; хемијски активиране компресе за 

медицинске потребе; хируршка огледала; хируршка 

основна одела; хируршке игле; хирушке капе; 

хирушке чеоне лампе; хирушки импланти од 

вештачки материјала; хирушки прибор; хирушки 

сунђери; хируршке лампе; хируршке маске; шрицеви 

за једнократну употребу.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

35  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; ажурирање огласних материјала; 
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анализа података добијених истраживањем тржишта; 

анализа пословног профита; анализе цена и 

трошкова; анализирање и истраживање тржишта; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

вођење медицинске документације и историје 

болести пацијента; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; дељење 

реклама за друге преко интернета; дељење реклама 

за друге путем мреже за електронску комуникацију; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање; дизајнирање маркетиншких логоа; 

дизајнирање маркетиншких флајера; дизајнирање 

маркетиншких брошура; дизајнирање рекламног 

материјала; директан маркетинг; дистрибуција 

летака у рекламне сврхе; дистрибуција проспеката; 

дистрибуција узорака; дистрибуција узорака за 

рекламне потребе; економске прогнозе; електронска 

издања штампаног материјала у рекламне сврхе; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласног простора на интернет страницама; 

изнајмљивање продајних штандова; изнајмљивање 

промотивних и рекламних материјала за 

презентације; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

интернет маркетинг; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на пословно 

управљање и пословну администрацију која се пружа 

електронским путем или преко интернета; 

информативне услуге у вези са запошљавањем и 

приликама у каријери; испитивање брендова; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта за 

рекламне потребе; истраживање тржишта из области 

козметике, парфимерије и производа за улепшавање; 

истраживање тржишта помоћу рачунарске базе 

података; истраживања у вези са потрошаким 

навикама; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на пословно 

управљање; консултантске и саветодавне услуге које 

се односе на распоређивање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на регрутовање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на систематизацију особља, запошљавање и 

управљање; консултантске и саветодавне услуге на 

пољу пословне стратегије; консултантске услуге из 

области интернет маркетинга; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора у периодичним 

часописима, новинама и магазинима; обрада 

електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање 

података; оглашавање и промотивна продаја у вези 

са робом и услугама; оглашавање плаћањем по 

клику; оглашавање путем банера; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

интернет странице; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; организација рекламних догађаја; 

организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби 

за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

организовање и вођење сајамских изложби; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

организовање шеми за лојалност и награђивање; 

организовање шема за награду лојалности 

потрошача; оријентација бренда; писање радних 

биографија за друге; писање текстова за рекламне 

намене; позиционирање бренда; планирање 

пословних састанака; пословна истраживања; 

пословне процене; пословни савети и информације; 

постављање реклама за друге; праћење обима 

продаје за друге; преговарање везано за уговоре о 

куповини и продаји робе; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација предузећа и њихових 

производа и услуга на интернету; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; производња рекламних филмова; 

промоција продаје за друге; промоција посебних 

догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање помоћи из области комерцијализације 

производа у оквиру уговора о франшизи; 

саветодавне услуге у пословном управљању које се 

односе на франшизе; пружање пословних 

информација путем интернет странице; рекламирање 

преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламне услуге које се пружају преко интернета; 

студије економске изводљивости; тражење 

спонзорства; управљање брендом; управљање 

односима с купцима; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

управљање програмом награђивања лојалности; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге агенције за 

регрутовање манекена; услуге велепродаје везане за 

апарате из области медицине; услуге велепродаје 

везане за дијететске препарате; услуге велепродаје 

везане за додатке исхрани; услуге велепродаје везане 

за медицинске инструменте; услуге велепродаје 

везане за прибором за улепшавање људи; услуге 

велепродаје везане за производе који се користе у 

образовне сврхе; услуге велепродаје везане за 

софтвер; услуге велепродаје везане за средства за 

личну хигијену; услуге велепродаје везане за уређаје 
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за сунчање; услуге велепродаје дијететских 

препарата; услуге велепродаје одеће; услуге 

велепродаје обуће; услуге давања пословних савета 

који се односе на оснивање и рад франшиза; услуге 

заказивања састанака и канцеларијске услуге; услуге 

малопродаје везане за дијететске препарате; услуге 

малопродаје везане за додатке исхрани; услуге 

малопродаје везане за електронска издања која се 

могу преузимати са интернета; услуге малопродаје 

везане за медицинске инструменте; услуге 

малопродаје везане за медицинске уређаје; услуге 

малопродаје везане за прибор за улепшавање за 

људе; услуге малопродаје везане за уређаје за 

тамњење коже; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику, тоалетне потрепштине, сапуне и 

детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за 

обућу; услуге малопродаје и велепродаје за одећу; 

услуге малопродаје или велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и санитарних препарата и 

медицинског материјала; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметичке производе; услуге 

малопродаје које се односе на наручивање козметике 

путем поште; услуге малопродаје и велепродаје за 

ручне алате; услуге малопродаје и велепродаје за 

медицинске апарате; услуге малопродаје и 

велепродаје за лекове; услуге малопродаје које се 

пружају онлајн; услуге малопродаје медицинских 

инструмената; услуге малопродаје медицинских 

уређаја; услуге наручивања преко интернета; услуге 

онлајн малопродаје и велепродаје козметичких 

препарата; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

дијететских препарата; услуге онлајн малопродаје и 

велепродаје додатака исхрани; услуге онлајн 

малопродаје и велепродаје медицинских уређаја; 

услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

медицинских инструмената; услуге продаје 

гардеробе преко интернет продавница; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара 

преко интернет продавница; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; 

фактурисање.  

41  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

вођење такмичења на интернету; организовање и 

вођење такмичења у лепоти; вођење такмичења на 

интернету; организовање и вођење такмичења у 

лепоти; организовање игара и такмичења; 

организовање такмичења и свечаности доделе 

награда; 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 обука и радионица за 

примену козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи путем 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 путем 

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.  

42  дизајн и развој софтвера из области мобилних 

апликација; креирање софтвера који се користи у 

области козметике; омогућавање онлајн приступа 

мрежно заснованих апликација које се не могу 

преузети са интернета; омогућавање привременог 

коришћења апликација које се заснивају на вебу; 

омогућавање привременог коришћења онлајн 

апликација и програмских алата; омогућавање 

привременог коришћења софтверских апликација 

које се не могу преузети, доступних преко веб сајта; 
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писање и ажурирање рачунарског софтвера; 

програмирање мултимедијских апликација; услуге 

рачунарског програмирања које се односе на 

мултимедијске и интерактивне апликације; дизајн и 

развој софтвера у области козметичких формулација 

и израду формула за личну негу, израду формула за 

козметичке сировине, израду формула за мешање 

козметичких сировина; консултације у области 

козметике; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

поправка рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера.  

44  услуге лепоте, медицинске и козметичке услуге; 

козметичке услуге наношење трајне шминке; услуге 

тетовирање; услуге микробладинга; услуге 

микронидлинга; салони лепоте; салони за обрве; 

скраћивање обрва; 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 и 

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.  
 

(210) Ж- 2022-1635 (220) 07.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) 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; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црно-бела  

(511) 3  козметички препарати за чишћење коже у 

спреју; козметички препарати за чишћење; 

козметичке креме за чишћење; немедицински 

препарати за чишћење коже; јастучићи за чишћење 

натопљени тоалетним препаратима; немедицински 

сапуни; козметички производи за негу коже; 

немедицински анти бактеријски козметички 

препарати.  

5  медицинска средства за чишћење коже и рана; 

препарати за чишћење коже за медицинске потребе; 

биоциди; антибактеријска средства за чишћење; 

антисептици; дезинфекциона средства.  

44  услуге лепоте, медицинске и козметичке услуге; 

козметичке услуге наношење трајне шминке; услуге 

тетовирање; услуге микробладинга; услуге 

микронидлинга; салони лепоте; салони за обрве; 

скраћивање обрва; 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 и 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.  
 

(210) Ж- 2022-1673 (220) 09.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Бошко Совиљ, Радничка 6, 21410, Футог , RS 

(740) Горан Кљајић, адвокат, Шекспирова 11,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 35  организовање и вођење пословних 

трансакција за друге.  

43  обезбеђивање хране и пића у ресторанима; 

обезбеђивање хране и пића за госте ресторана; 

припрема и достава хране и пића за коктел забаве.  
 

(210) Ж- 2022-1677 (220) 13.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 
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(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

VUSE EPOD 

(511) 34  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи 

за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; патрони (кертриџи) за 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које 

садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете; 

снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без 

дувана за оралну употребу (које нису за употребу у 

медицини).  
 

(210) Ж- 2022-1696 (220) 16.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., No. 

188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District, 

Changsha, Hunan, CN 

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

(540) 

YANKER 

(511) 34  бездимне цигарете;  овлаживачи за цигаре; ; 

испаривачи за бездимне цигарете; уређај за грејање 

који се користи при удисању дувана; шибице;  ароме, 

изузев есенцијалних уља, за дуван.  
 

(210) Ж- 2022-1697 (220) 14.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Љубица Плетл, Сенћански пут 140,  

24000, Суботица, RS 

(740) Ивана Миловић, адвокат, Матије Корвина 17, 

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 24.17.02; 24.17.04; 27.05.01; 

27.07.01; 29.01.05  

(591) љубичаста Pantone 7648 C  

(511) 26  вештачко цвеће; венци од вештачког цвећа.  

31  природно цвеће; венци од природног цвећа; цвеће 

за декорацију.  

44  аранжирање цвећа.  
 

(210) Ж- 2022-1703 (220) 19.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.05.01; 02.05.27; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.18; 26.04.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06  

(591) тамно плава, розе, светло љубичаста, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1705 (220) 20.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(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; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 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 
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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; 

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 [PDA]; 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; предајни уређаји 

[телекомуникациони];апарати и инструменти за 

вагање. 

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.   
 

(210) Ж- 2022-1707 (220) 20.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, 95052 Santa Clara, CA, US 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INTEL GETI 

(511) 9  рачунари; рачунарски хардвер; интегрисана 

кола; процесори података у виду полупроводничких 

процесора; полупроводнички процесорски чипови; 

полупроводнички чипови; микропроцесори; 

процесори података; централне процесорске 

јединице; компјутерски хардвер за рачунарство; 

компјутерски хардвер за рачунарство преко глобалне 

и локалне мреже; компјутерски хардвер за 

рачунарство у облаку; компјутерски хардвер за 

рачунарство са малим кашњењем и великим 

пропусним опсегом; полупроводнички уређаји; 

уређаји за обраду података; компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер који се може преузети за 

рачунарство високих перформанси; програмабилна 

интегрисана кола; распореди интегрисаних кола; 

полупроводнички меморијски уређаји; рачунарски 

софтвер вештачке интелигенције који се може 

преузети за употребу у развоју софтвера и 

машинском учењу; комплети за развој софтвера који 

се могу преузети; комплети за развој рачунарског 

вида који се могу преузети; софтвер који се може 

преузети са технологијом која омогућава 

корисницима да обуче и примене моделе вештачке 

интелигенције са дубоким учењем; софтвер који се 

може преузети за употребу у обуци модела вештачке 

интелигенције за рачунарски вид; софтвер који се 

може преузети са технологијом која се користи за 

спајање вештачке интелигенције са другим 

компатибилним производима; софтвер за 

преузимање који се користи за обраду слика; 

рачунарски софтвер који се може преузети и који се 

користи за анализу, разумевање, снимање и 

препознавање докумената; рачунарски софтвер који 

се може преузети за прикупљање података, 

означавање података, одабир и обуку модела, 

оптимизацију модела и примену; софтвер који се 

може преузети са технологијом која омогућава 

корисницима да креирају моделе вештачке 

интелигенције; софтвер који се може преузети са 

технологијом која се користи за обуку модела 

вештачке интелигенције за рачунарски вид; уређаји 

који се користе за рачунарство у облаку; рачунарски 

хардвер за вештачку интелигенцију, машинско 

учење, алгоритме учења и анализу података; 

снимљени софтвер који се може преузети за 

вештачку интелигенцију, машинско учење, 

алгоритме учења и анализу података; снимљени 

софтвер који се може преузети за коришћење у 

дизајнирању и развоју алгоритама машинског учења, 

дубоких неуронских мрежа, анализе података; 

софтверске библиотеке за употребу код 

осмишљавања и развијања алгоритама за машинско 

учење и дубоке неуронске мреже.  

42  компјутерско програмирање; саветовање у 

области компјутерског софтвера; дизајн 

компјутерског софтвера; услуге пројектовања 

компјутерских система; анализа компјутерских 

система; саветодавне услуге из области 

пројектовања, избора, имплементације и употребе 

компјутерског хардвера и софтверских система за 

друге; конверзија података компјутерских програма 

и података, а не физичка конверзија; инсталација 

компјутерског софтвера; инсталација и одржавање 

компјутерског софтвера; платформа као услуга 

(паас) која садржи компјутерске софтверске 

платформе за развој апликација, подршку за 

секвенцирање машинских инструкција и подршку за 

развој софтвера; пружање услуга софтвера као 

услуге (саас) које садрже софтвер за употребу у 

развоју рачунарског вида; пружање услуга софтвера 

као услуге (саас) које садрже софтвер за обуку 

модела вештачке интелигенције за рачунарски вид; 

услуге платформе као услуге (паас) које садрже 

компјутерски софтвер који омогућава корисницима 

да обуче и примене моделе вештачке интелигенције 

са дубоким учењем; услуге платформе као услуге 

(паас) које садрже компјутерски софтвер за употребу 

у обуци модела вештачке интелигенције за 

рачунарски вид; обезбеђивање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети и који 

садржи технологију која се користи за спајање 

вештачке интелигенције са другим компатибилним 

производима; обезбеђивање привременог коришћења 

компјутерског софтвера који се не може преузети за 

обраду слика; компјутерски софтвер који се може 

преузети и који се користи за анализу, разумевање, 

снимање и препознавање докумената; обезбеђивање 

привременог коришћења компјутерског софтвера 

који се не може преузети за прикупљање података, 

означавање података, одабир и обуку модела, 

оптимизацију модела и примену; обезбеђивање 

привременог коришћења компјутерског софтвера 

који се не може преузети и који корисницима 

омогућава да креирају моделе вештачке 

интелигенције; обезбеђивање привременог 

коришћења компјутерског софтвера који се не може 

преузети и који омогућава корисницима да обуче 

моделе вештачке интелигенције за рачунарски вид; 

пружање привременог коришћења компјутерског 

софтвера који се не може преузети, односно 

софтвера за обраду слике и сигнала, детекцију и 

препознавање објеката, тродимензионалну 

реконструкцију и анализу кретања; обезбеђивање 

привременог коришћења компјутерског софтвера 

који се не може преузети за креирање претраживих 

база података информација и података о обучавању 
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модела вештачке интелигенције и уграђивање 

модела вештачке интелигенције у компатибилне 

производе; обезбеђивање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузети за коришћење у 

пројектовању и развоју алгоритама машинског 

учења, дубоких неуронских мрежа, анализе 

података; пружање компјутерских услуга заснованим 

на рачунарству у облаку у области машинског учења, 

вештачке интелигенције, алгоритама учења и анализе 

података; суперрачунарство засновано на 

рачунарству у облаку у виду софтвера за употребу у 

областима вештачке интелигенције, машинског 

учења, дубоког учења, рачунарства високих 

перформанси, дистрибуираног рачунарства, 

виртуелизације, статистичког учења и предиктивне 

аналитике; дизајн софтвера за обраду слике; развој и 

управљање апликативним софтвером за испоруку 

мултимедијалног садржаја, слика и података у 

областима вештачке интелигенције, машинског 

учења, дубоког учења, рачунарства високих 

перформанси, дистрибуираног рачунарства, 

виртуелизације, статистичког учења и предиктивне 

аналитике.  
 

(210) Ж- 2022-1709 (220) 20.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) CERTIS U.S.A., L.L.C., 9145 Guilford Road, 

Suite 175, Columbia, MD 21046 , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

COSTAR 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; хербициди; фунгициди.  
 

(210) Ж- 2022-1711 (220) 21.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite 

2030, New York, NY 10176, US 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 

32, 11000, Београд 

(540) 

GUARANÁ CAFFEINE+ 

COMPLEX 

(511) 3  козметика; немедицински препарати за негу 

коже.  
 

(210) Ж- 2022-1713 (220) 21.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Nucleus health d.o.o., Косте Јовановића 51, 

11000, Београд, RS 

 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.10; 24.17.02; 26.01.16; 26.01.18; 

26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 

29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, зелена, сива  

(511) 30  чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; додаци јелима; 

сосови и други додаци јелу; воћне плочице.  

32  безалкохолни напици; минералне и содне воде; 

воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака; 

безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни 

напици; препарати за прављење безалкохолних 

напитака; безалкохолни концентрати за прављење 

напитака; сирупи за пића; безалкохолна пића: воћни 

нектар [безалкохолни]; смутис [кашасти напици од 

воћа или поврћа]; матични сок од ароније.  

35  услуга продаја производа на велико у вези са 

робом из класа 30 и 32.  
 

(210) Ж- 2022-1717 (220) 21.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Giant Manufacturing Co., Ltd., NO. 997, 999, 

SEC. 1, DONGDA RD., XITUN DIST., , 407, 

TAICHUNG CITY , TW 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.05; 26.03.23; 26.03.24; 26.11.11; 27.05.17; 

27.05.21  

(511) 9  гпс предајници; компјутерски софтвер за 

системе глобалног позиционирања; гпс пријемници; 

глобални систем позиционирања [гпс] апарат; гпс 

уређаји за навигацију и праћење у облику гпс 
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рачунара; преносиви рачунари; рачунари за употребу 

са бициклима; носиви рачунари; бежични рачунар; 

бежични даљински управљачи за преносне 

електронске уређаје и рачунаре; мерни сензори; 

сензори покрета; сензори за мерење брзине; сензори 

за праћење физичких покрета; сензори, детектори и 

инструменти за надзор; гпс сензор монтиран на 

возило за одређивање брзине кретања возила; 

апликативни софтвер за мобилне телефоне; 

апликације које се могу преузети за употребу са 

мобилним уређајима; софтвер за мобилне 

апликације, односно софтвер који се може преузети у 

облику мобилне апликације за анализу и снимање 

вожње бицикла, података о стању и локацији 

бицикла и управљање подацима; мобилне апликације 

које се могу преузети за анализу и снимање вожње 

бицикла, података о стању и локацији бицикла и 

управљање подацима; видео снимци за преузимање; 

видео записи који се могу преузети, односно, видео 

снимци који се могу преузети у области бициклизма; 

компјутери; бициклистички компјутери; заштитне 

кациге за спорт; кациге за бицикле; кациге за 

употребу у спорту; бициклистичке кациге; наочаре; 

батерије; електричне батерије за електричне 

бицикле; рачунарске софтверске апликације, које се 

могу преузети; софтвер; компјутерски програми, 

снимљени; рачунарски апликативни софтвер; 

рачунарски апликативни софтвер за мобилне 

телефоне; рачунарске софтверске апликације које се 

могу преузети за анализу и снимање вожње бицикла, 

података о уклапању и локацији бицикла и 

управљање подацима; снимљени компјутерски 

софтвер за анализу и снимање вожње бицикла, 

података о стању и локацији бицикла и управљање 

подацима; рачунарски апликативни софтвер за 

паметне телефоне и мобилне уређаје који се може 

преузети, односно софтвер за друштвено 

умрежавање, пријем и пренос података, фитнес и 

процене фитнеса.  

12  бицикли; електрични бицикли; делови за 

бицикле; рамови за бицикле; уграђене навлаке за 

бицикле; звона за бицикле; корпе прилагођене за 

бицикле; торбе прилагођене за бицикле; кавези за 

боце за воду за бицикле; поклопци за спречавање 

прскања за возила; браници за бицикле; носачи за 

бицикле; сталци за бицикле за возила; ручке за 

управљач бицикла; ручке кочнице бицикла; 

управљач за бицикле; сталци за бицикле; педале за 

бицикле; седла за бицикле; стубови седишта за 

бицикле; дршке ручке [делови бицикла]; точкови; 

точкови за бицикле; гуме; гуме за бицикле; пумпе за 

бициклистичке гуме; кочнице за бицикле; ланци за 

бицикле; полуге за бицикле; мотори за бицикле; 

блатобрани за бицикле; приколице за бицикле; 

зупчаници за бицикле; главчине за точкове бицикла; 

фелне за точкове бицикла; жбице за точкове 

бицикла; унутрашње гуме за бициклистичке гуме; 

бисаге прилагођене за бицикле; гуме за бицикле без 

унутрашње гуме.  

25  грејачи за руке [одећа]; грејачи за руке који се 

продају као саставни део атлетске одеће, односно 

дресови; компресиони телећи рукав који се продаје 

као саставни део атлетске одеће, односно панталоне; 

горњи активни веш; доњи активни веш; биб шортс; 

кратке панталоне; панталоне; дуксерице са 

капуљачом [дуксеви]; капе; мајице; обућа; ципеле; 

рукавице [одећа]; бициклистичке капе; покривала за 

главу, капе; јакне [одећа]; прслуци; прслуци; дресови 

[одећа]; навлаке за ципеле, осим за медицинске 

сврхе; навлаке за ципеле, односно, навлаке за ципеле 

које штите ципеле од воде или других оштећења; 

чарапе; кецење[одећа]; одећа; спортска одећа, наиме, 

атлетске кошуље и шортсеви.  
 

(210) Ж- 2022-1719 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA MARIGOLD 

(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.  
 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/11a 

Intellectual Property Gazette  2022/11a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

29 

(210) Ж- 2022-1720 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA DEEP YELLOW 

(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- 2022-1721 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA INDIBLUE 

(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- 2022-1722 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA YELLOW GREEN 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете и 

електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

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

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

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
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(210) Ж- 2022-1723 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA GOLD 

(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- 2022-1724 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA RED 

(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- 2022-1725 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA CLASSIC 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете 

и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

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

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

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји 

и њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
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(210) Ж- 2022-1726 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA SUMMER 

(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- 2022-1729 (220) 22.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA MAUVE 

(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- 2022-1755 (220) 26.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Kagera d.o.o. Trbušac, Трбушац б.б.,  

15213, Трбушац, Владимирци, RS 

(740) Михаило  Антуновић, адвокат, Рузвелтова 45, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.02; 26.03.11; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.13  

(591) бела, тиркизна, црна  

(511) 35  ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; економске прогнозе; 

истраживање тржишта; компјутерско управљање 

подацима; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна истраживања; пословне процене; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 
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професионалне пословне консултације; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

услуге праћења тржишта.  

42  анализа воде; анализе за експлоатацију нафтних 

поља; биолошка истраживања; временска прогноза; 

геодетско мерење; геолошка истраживања; геолошка 

испитивања терена; геолошке експертизе; 

испитивање материјала; испитивање нафтних извора; 

испитивање нафтних поља; истраживање нафте; 

истраживање у области заштите животне средине; 

картографске услуге; калибрација [мерење]; научна и 

технолошка истраживања у области природних 

катастрофа; платформа као услуга (PaaS); подводна 

истраживања; пружање научних информација, савета 

и консултација које се односе на смањење емисије 

угљеника; саветовање из области архитектуре; 

услуге истраживања у области нафтне, гасне и 

рударске индустрије.  
 

(210) Ж- 2022-1759 (220) 23.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Q-ŠNJA DOO NOVI SAD, Ласла Гала 13, 

21102, Нови Сад, RS 

(740) Милан Борђошки, адвокат, Лазе Костића 2/1, 

21101, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.21; 28.05.00  

(591) RGB-104,17,64, CMYK-44%, 100%, 33%, 47%, 

#681140; RGB-104,17,64, CMYK-

44%,100%,33%,47%, #681140; Opacity-63%  

(511) 29  воће, конзервисано; џемови; залеђено воће; 

конзервисано поврће; смрзнуто воће; воће, кувано; 

мармелада; воће конзервисано у алкохолу; воће у 

конзерви; компоти.  

32  пиво; пиво од ђумбира; сладно пиво; пивски слад; 

безалкохолни воћни напици; воћни сокови; воћни 

нектар (безалкохолни); коктели на бази пива; радлер.   

33  воћни екстракти, алкохолни; битери (горка 

алкохолна пића); аперитиви; јабуковача; дигестиви 

(ликери и жестока пића); ликери; киршч, вишњевача; 

крушковача; жестока пића; алкохолна пића која 

садрже воће; напици на бази вина.  

 

35  консултације у пословном управљању; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

компјутерско управљање подацима; професионалне 

пословне консултације; маркетинг.   
 

(210) Ж- 2022-1760 (220) 27.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Миа Узелац, Симина 15, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  

(511) 18  женске ташне; школске торбе; руксаци; 

ранчеви; торбе за куповину за вишеструку употребу; 

торбе за плажу; ручне торбе; путне торбе; путне 

торбе за одећу; спортске торбе; компресоване торбе 

прилагођене за пртљаг.  

22  торбе од текстила, за паковање; поштанске торбе; 

вреће за прљав веш.  
 

(210) Ж- 2022-1764 (220) 27.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Тамара Шпаровић-Коцић, Булевар Михаила 

Пупина 010А/4/5/13, 11072, Нови Београд, RS 

(740) Мирко Мркић, адвокат, Теразије 34,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) 14  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.  

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.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
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(210) Ж- 2022-1772 (220) 29.09.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,  

Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

GORŠTAK 

(511) 32  безалкохолна пића; безалкохолни напици; 

пива.  

33  алкохолна пића, изузев пива; ликери; битери 

(горка алкохолна пића); коктели на бази алкохолних 

пића.  

35  оглашавање; рекламирање; трговина на велико и 

трговина на мало у вези са безалкохолним пићима, 

безалкохолним напицима, пивом, алкохолним 

пићима, ликерима, битерима (горким алкохолним 

пићима), коктелима на бази алкохолних пића.  
 

(210) Ж- 2022-1792 (220) 05.10.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) URIACH ITALY, S.R.L., PALAZZO F6, 

ASSAGO MILANOFIORI STRADA 1,  

20090 ASSAGO, MILANO, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.05  

(591) љубичаста  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати и супстанце за употребу у гинекологији; 

вагинални антимикотици; средства за вагинално 

испирање за медицинске сврхе; средства за 

вагиналну хидратацију; вагинални лубриканти; 

препарати за медицинску примену; препарати за 

ветеринарску употребу; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететска 

храна прилагођена ветеринарској употреби; 

дијететске супстанце прилагођене ветеринарској 

употреби; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; храна за бебе; додаци исхрани 

за људе; дијететски додаци за животиње; фластери, 

материјали за завијање; материјал за пуњење зуба; 

материјали за зубне отиске од ортодонтских 

алгината; дезинфекциона средства.  
 

(210) Ж- 2022-1794 (220) 05.10.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Sen Ye, Народног фронта 18, Сурчин-Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.07.01; 25.07.07; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, плава  

(511) 25  одећа; обућа и покривача за главу за људе.  
 

(210) Ж- 2022-1796 (220) 06.10.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.15; 03.07.19; 26.01.11; 26.01.15; 

26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06  

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

тамно сива, светло зелена, тамно зелена  

(511) 3  козметика; козметичке креме; лосиони за 

козметичку употребу; уља за козметичку употребу; 

козметика за децу; тоалетна уља; млеко за чишћење 

за тоалетну употребу; козметички препарати за негу 

коже; парфеми; пудери за бебе [тоалетни производи]; 

биљни екстракти за козметичке намене; сапун; 

тоалетни производи [средства за личну хигијену]; 

марамице натопљене са козметичким лосионима; 

шампони; млеко за хидратацију; етарска уља; 

препарати за купање и туширање; млеко за тело; 

производи за негу беба (немедицински); пене за 
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чишћење коже; лосиони за сунчање; лосиони за бебе 

[тоалетни производи]; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; креме након сунчања; 

ватирани штапићи за козметичке сврхе; марамице за 

бебе; лосиони за косу. 

5  пелене за бебе; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; медицински чај; 

медицински сапуни; дезинфекциони сапуни; 

медицинске креме; једнократне пелене за бебе.  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; маркетинг; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга.  
 

(210) Ж- 2022-1797 (220) 06.10.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.07.19; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 

27.05.09; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06  

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

тамно сива, светло љубичаста, тамно љубичаста  

(511) 3  козметика; козметичке креме; лосиони за 

козметичку употребу; уља за козметичку употребу; 

козметика за децу; тоалетна уља; млеко за чишћење 

за тоалетну употребу; козметички препарати за негу 

коже; парфеми; пудери за бебе [тоалетни производи]; 

биљни екстракти за козметичке намене; сапун; 

тоалетни производи [средства за личну хигијену]; 

марамице натопљене са козметичким лосионима; 

шампони; млеко за хидратацију; етарска уља; 

препарати за купање и туширање; млеко за тело; 

производи за негу беба (немедицински); пене за 

чишћење коже; лосиони за сунчање; лосиони за бебе 

[тоалетни производи]; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; креме након сунчања; 

ватирани штапићи за козметичке сврхе; марамице за 

бебе; лосиони за косу.  

 

5  пелене за бебе; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; медицински чај; 

медицински сапуни; дезинфекциони сапуни; 

медицинске креме; једнократне пелене за бебе.  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; маркетинг; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга.  
 

(210) Ж- 2022-1879 (220) 20.10.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Abexon 

(511) 5  лекови за људску употребу; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за медицинску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1880 (220) 20.10.2022. 

 (442) 16.11.2022. 

(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Profloxazol 

(511) 5  лекови за људску употребу; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за медицинску 

употребу.  
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