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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

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

 

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

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

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

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

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

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

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

Мали патенти U1 Petty patents 

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

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A23K 10/30 (2016.01)

 A23K 50/10 (2016.01)

 A23K 50/45 (2016.01)

 A61K 36/23 (2006.01)

 A61K 36/899 (2006.01) 

(11) 2021/0734 A1 

(21) P-2021/0734 (22) 11.06.2021. 

(54) METOD PRIPREMANJA SMEŠE ZA 

ISHRANU JUNADI U TOVU 

(71) LUKOVIĆ, Ratko, Zlatarska 33, 31320,  

Nova Varoš, RS 

(72) LUKOVIĆ, Ratko, Zlatarska 33, 31320,  

Nova Varoš, RS 

(57) Predmetni pronalazak se odnosi na inovativnu smešu 

koja se sastoji  od samlevanog zrna pšenice (familija 

Poaceae, rod Triticum) i od šargarepe (familija  Apiaceae, 

rod Daucus, vrsta D. carota). Predmetni pronalazak se 

odnosi na proizvodnju i upotrebu smeše  za tov junadi, koja 

predstavlja smešu za ishranu  junadi u tovu, odnosno 

upotrebu za postizanje prirasta u tovu goveda i 

postupak  pravljenja smeše na farmama. Dalje predmetni 

pronalazak se odnosi i na klanične karakteristike  i kvalitet 

mesa primenom inovativne  smeše  u ishrani junadi tokom 

tova, njen uticaj  na povećanje udela mišićnog tkiva i 

karakteristike trupa. 

 

(54) METHOD OF PREPARING A MIXTURE FOR 

FEEDING FATTENING STEERS 

 

(57) The present invention relates to an innovative 

mixture consisting of ground wheat grain (family 

Poaceae, genus Triticum) and carrots (family Apiaceae, 

genus Daucus, species D. carota). The subject invention 

relates to the production and use of a mixture for 

fattening cattle, which is a mixture for feeding cattle for 

fattening, i.e. use for achieving growth in cattle fattening 

and the process of making the mixture on 

farms.  Furthermore, the present invention also relates to 

slaughterhouse characteristics and meat quality using an 

innovative mixture in the diet of beef cattle during 

fattening, its effect on increasing the proportion of 

muscle tissue and carcass characteristics. 
 

(51)  A23L 19/00 (2016.01)

 A23P 10/20 (2016.01) 
(11) 2021/0695 A1 

(21) P-2021/0695 (22) 03.06.2021. 

(54) GRANULATI BRAŠNA OD TROPA VOĆA I 

POVRĆA SA PREBIOTICIMA I BAKTERIJAMA 

MLEČNE KISELINE 

(71) INSTITUT ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU A.D., 

Studentski trg 12-16, 11000, Beograd, RS 

 

(72) GORJANOVIĆ, Stanislava, dr, Branka Radičevića 

96, 22300, Stara Pazova, RS; ZLATANOVIĆ, Snežana, dr, 

Bulevar maršala Tolbuhina 22, 11070, Novi Beograd, RS; 

JOVANOVIĆ, Marina, dr, Bulevar despota Stefana 22, 

11000, Beograd, RS; ĐURIŠ, Mihal, dr, Druge srpske 

armije 39, 11000, Beograd, RS; MICIĆ, Darko, dr, 

Plitvička 9, 17500, Vranje, RS; ŠOŠTARIĆ, Tatjana, dr, 

Resavska 8, 11000, Beograd, RS; LOPIČIĆ, Zorica, dr, 

Bulevar Zorana Đinđića 123v, 11070 , Novi Beograd, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na postupak dobijanja 

granulata i obogaćenih granulata brašna od tropa voća i 

povrća čime se poboljšavaju nutritivna svojstva i fizičke 

osobine brašna. Mokrom granulacijom se na brašno u 

fluidizovanom sloju, koje može biti dodatno obogaćeno 

dijetnim vlaknima sa prebiotskim dejstvom u udelu 1-

20%, na 35-55 °С naprskava vezivno sredstvo. Kao 

vezivno sredstvo mogu biti korišćeni 1-20% rastvori 

mono-, di-, oligo- ili polisaharida sa i bez dodatka 

probiotskih kultura ili startera. Nakon granulacije se pri 

30-40% nižem pritisku sprovodi sušenje. Niska aktivnost 

vode (0,15-0,40) i visoka temperatura staklastog prelaza 

(31-43 °С) potvrđuju trajnost granulata i njihovu 

stabilnost na sobnoj temperaturi. Snižen Carr-ov indeks 

(do 60%) i Hausner-ov odnos (do 30%) ukazuju na 

poboljšanje protočnosti. Dobijene granulate karakteriše 

visok sadržaj DV, prebiotski, probiotski ili simbiotski 

efekat, i produžena vijabilnost imobilisanih sojeva. Oni 

se mogu primeniti kao dodatak ishrani ili premiks za 

fermentisane proizvode. 

 

(54) GRANULATES OF FLOUR OF FRUIT AND 

VEGETABLE POMACE WITH PREBIOTICS AND 

LACTIC ACID BACTERIA 

 

(57) The invention relates to the process of obtaining 

granulates and enriched granulates of flour of fruit and 

vegetable pomace, which improves the nutritional 

properties and physical properties of the flour. By wet 

granulation, on the flour in a fluidized layer, which can 

be additionally enriched with dietary fibers with 

prebiotic action in the proportion of 1-20%, a binding 

agent is sprayed at 35-55 °C. As a binding agent 1-20% 

solutions of mono-, di-, oligo- or polysaccharides can be 

used with or without the addition of probiotic cultures or 

starters. After granulation, drying is carried out at 30-

40% lower pressure. Low water activity (0.15-0.40) and 

high glass transition temperature (31-43 °C) confirm the 

durability of the granules and their stability at room 

temperature. Reduced Carr's index (up to 60%) and 

Hausner's ratio (up to 30%) indicate improved flow. The 

granulates obtained are characterized by a high DV 
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content, prebiotic, probiotic or symbiotic effect and 

extended viability of the immobilized strains. They can 

be applied as a food supplement or premix for fermented 

products. 
 

(51)  A61K 33/00 (2006.01)

 A61K 6/77 (2020.01)

 A61K 6/807 (2020.01)

 A61K 6/871 (2020.01)

 A61K 6/876 (2020.01)

 A61K 33/06 (2006.01)

 A61K 33/08 (2006.01)

 B82Y 5/00 (2011.01) 

(11) 2022/0531 A1 

(21) P-2022/0531 (22) 06.06.2022. 

(54) NANOČESTIČNO MEZOPOROZNO 

BIOAKTIVNO STAKLO DOPIRANO JONIMA 

STRONCIJUMA I MAGNEZIJUMA 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

UNIVERZITET U BEOGRADU, Karnegijeva 4, 11120, 

Beograd, RS 

(72) VELJOVIĆ, Đorđe, Pera Ćetkovića 39, 11000, 

Beograd, RS; MATIĆ, Tamara, Rajićeva 3, 11000, 

Beograd, RS; BARAĆ, Nemanja, Čede Minderovića 4, 

11000, Beograd, RS; POPOVIĆ, Daniela, Borčanskih 

žrtava 1914 22, 11000, Beograd, RS 

(57) Opisan je nov sastav nanočestičnog mezoporoznog 

bioaktivnog stakla dopiranog terapeutskim jonima 

stroncijuma i magnezijuma velike specifične površine i 

dimenzija mezopora pogodnih za primenu u medicini i 

stomatologiji za reparaciju i regeneraciju kostiju i zuba, 

kao i kod zarastanja rana. Opisan je i postupak za 

dobijanje ovakvog nanočestičnog mezoporoznog 

bioaktivnog stakla bez primene postupka mlevenja. 

Navedena je i moguća primena ovako dobijenog 

nanočestičnog mezoporoznog bioaktivnog stakla u vidu 

čestica punioca, cementa, prevlaka kao i sinterovanih 

gustih i poroznih formi. 

 

(54) NANOSIZED MESOPOROUS BIOACTIVE 

GLASS DOPED WITH STRONTIUM AND 

MAGNESIUM IONS 

 

(57) A novel composition of the nanosized  mesoporous 

bioactive glass doped with strontium and 

magnesium  therapeutic ions, having  a large specific 

surface area and pore size suitable for application in 

medicine and dentistry for repair and regeneration of 

bones and teeth, as well as in wound healing, 

applications. Its manufacturing method without applying 

milling is also described. A possible application of the 

nanosized mesoporous bioactive glass obtained by this 

method in the form  of  particulate fillers, cements, 

and  coatings,  as well as sintered dense and porous 

forms  are also  described. 
 

(51)  A63C 17/06 (2006.01) (11) 2021/0712 A1 

(21) P-2021/0712 (22) 07.06.2021. 

(54) AMORTIZACIJA UDARA TOČKA 

SKIROLLA, UZROKOVANOG JEDNOSMERNIM 

LAGEROM 

(71) MILOJEVIĆ, Dragan, Užičkih heroja 9/2-16,  

31000 Užice, RS 

(72) MILOJEVIĆ, Dragan, Užičkih heroja 9/2-16,  

31000 Užice, RS 

(74) JANKOVIĆ, Ilija, Vojvode Hrvoja 15/11,  

11118 Beograd 

(57) Amortizacija udara, uzrokovanog sprečavanjem 

okretanja točka (C) skirolla (A) u smeru (D) 

jednosmernim lagerom (I), predstavlja tehničko rešenje 

anuliranja udara. Pri iniciranju okretanja točka(C) 

unazad se automatski aktivira blokada takvog kretanja 

jednosmernim lagerom (I), gde se anuliranje postiže tako 

što se napreže opruga (E), sa jedne strane uklještena u 

disk (G). Disk (G) je fiksiran za, u telo skirolla (A), 

okretno oslonjenu osovinu (H), a sa druge strane 

oslonjena o telo (A) skirolla preko čivije (J), i samo u 

granicama svoje elasticnosti i geometrije, zauzimanjem 

položaja (F), dozvoljava zakretanje točka (C) u smeru 

(D) za dužinu putanje (L) čime se to okretanje 

progresivno usporava do nule što evidentno eliminiše 

udar zaustavljanja. 

  

 
 

(54) SHOCK ABSORPTION OF THE SKIROLL 

WHEEL, CAUSED BY ONE-WAY BEARING 

 

(57) Shock absorption caused by preventing a wheel (C) 

of ski roll (A) from turning in direction (D) with a one-

way bearing (I) is a technical solution for shock 

nullification. When the wheel (C) is initiated to turn 

backward, the blocking of such movement is 

automatically activated by the one-way bearing (I), 

where the nullification is achieved by tensioning the 

spring (E), which is clamped in a disc (G) on one side. 

The disk (G) is fixed to a rotatable supported shaft (H) in 

the body of the skiroll (A).  The shaft (H) is on the other 

side supported on the body of the skiroll (A) via the pin 

(J) and only within the limits of its elasticity and 

geometry, by taking the position (F), allows the wheel 

(C) to turn in the direction (D) for the length of the path 

(L) which progressively slows rotation to zero and 

eliminates the stopping shock. 
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(51)  B01J 20/30 (2006.01)

 B01J 20/00 (2006.01)

 B01J 20/06 (2006.01)

 C01B 25/32 (2006.01) 

(11) 2021/0720 A1 

(21) P-2021/0720 (22) 08.06.2021. 

(54) POSTUPAK DOBIJANJA KOMPOZITNOG 

ANTIMIKROBNOG MATERIJALA NA BAZI 

TIO2/HAP I BILJNIH EKSTRAKATA 

(71) FILIPOVIĆ, Suzana, Svetozara Papića 13/14, 

11000, Beograd, RS; PAVLOVIĆ, Vladimir, Zorana 

Đinđića 123v, 11000, Beograd, RS; MAŠKOVIĆ, Pavle, 

Takovska 17/5, 32000, Čačak, RS; PAVLOVIĆ, Vera, 

Zorana Đinđića 123v, 11000, Beograd, RS; MIRKOVIĆ, 

Miljana, Prve pruge 43/4, 11080, Zemun, RS 

(72) FILIPOVIĆ, Suzana, Svetozara Papića 13/14, 

11080, Zemun, RS; PAVLOVIĆ, Vladimir, Bulevar 

Zorana Đinđića 123v, 11070, Novi Beograd, RS; 

MAŠKOVIĆ, Pavle, Takovska 17/5, 32000, Čačak, RS; 

PAVLOVIĆ, Vera, Bulevar Zorana Đinđića 123v, 

11070, Novi Beograd, RS; MIRKOVIĆ, Miljana, Prve 

pruge 43/4, 11080, Zemun, RS 

(57) Kompozitni materijal na bazi hidroksiapatita i 

komercijalno dostupnog praha titanijum (IV) oksida 

(99,5% čistoće, Sigma Aldrich) u masenom odnosu od 

1:1 se dobija precipitacijom iz Са(ОН)2 pomoću 

NaH2PO4. Nakon toga se vrši termički tretman na 300°С 

tokom 6h. Antimikrobna aktivnost analizirana je za dva 

gljivična i šest bakterijskih АТСС sojeva korišćenjem 

metode mikrorodilucije i beležeći vrednosti minimalne 

inhibitorne koncentracije (MIC). Vrednost MIC-a 

smanjena je na značajno u odnosu na prvobitne 

vrednosti. Zapaženo je da se opisanim postupkom 

formira hidroksiapatit u dve kristalne modifikacije i da je 

sa stanovišta morfologije ovaj način sinteze doveo do 

formiranja jezgro/obloga strukture. Tim sinergetskim 

efektom omogućeno je inhibiranje rekombinacije parova 

elektron-šupljina, povećanje razdvajanja naelektrisanja, a 

to rezultira povećanom fotokatalitičkom i 

antimikrobnom efikasnošću dobijenog kompozita. Ovim 

postupkom dobijanja kompozit hidroksiapatitom (НАр) 

modifikovan TiO2, kombinovan sa prirodnim 

proizvodima ekstrahovanim iz biljaka Sideritis 

perfoliata, Sideritis euboae, Sideritis syriaca, Sideritis 

starica i Sideritis raeseri (Lamiaceae) iskorišćen je za 

zaštitu vazdušnih filtara. 

 

(54) PROCESS FOR OBTAINING ANTIMICROBIAL 

MATERIAL BASED ON TIO2/HAP AND PLANT 

EXTRACTS 

 

(57) Composite material based on hydroxyapatite and 

commercially available powder titanium (IV) dioxide 

(99,5% purity, Sigma Aldrich) in mass ratio 1:1 was 

obtained by precipitation from Са(ОН)2 and NaH2PO4. 

After precipitation, thermal treatment was performed at 

300°С with a dwell time of 6h. The antimicrobial 

activity was analyzed for two fungal and six bacterial 

ATCC strains using the microdilution method and 

recording the minimum inhibitory concentration (MIC) 

values. The MIC value was reduced several times its 

original value. Applied synthesis conditions led to the 

formation of hydroxyapatite in two crystal modifications 

and core/shell morphology. That synergetic effect 

enables inhibition of electron/hole recombination, 

increases charges separation, which increases 

photocatalytic and antimicrobial efficiency of the 

obtained composite. With this process of 

obtaining TiO2 modified by HAp composite, combined 

with natural product agents extracted from plants 

Sideritis perfoliata, Sideritis euboae, Sideritis syriaca, 

Sideritis starica and Sideritis raeseri (Lamiaceae) has 

been used in the potection of air filters. 
 

(51)  B29D 30/48 (2006.01) (11) 2022/1026 A1 

(21) P-2022/1026 (22) 14.04.2021. 

(30) CN  15.04.2020.  202010292628.9  

(86) WO 14.4.2021   PCT/CN/2021/087297    

(87) WO 21.10.2021    WO 21.10.2021 

(54) LAMINIRAJUĆI DISK I POSTUPAK 

NJEGOVE LAMINACIJE 

(71) GUILIN RUBBER INDUSTRY R&D INSTITUTE 

CO., LTD., NO. 77 Qixing Road, Guilin, Guangxi 

541000, CN 

(72) ZHANG, Jun, NO. 77 Qixing  Road, Guilin, 

Guangxi 541000, CN; CHEN, Yilin, NO. 77 Qixing Road, 

Guilin, Guangxi 541000, CN; JI, Chun, NO. 77 Qixing 

Road, Guilin, Guangxi 541000, CN; ZHENG, Youzhu, 

NO. 77 Qixing  Road, Guilin, Guangxi 541000, CN 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 

(57) Opisani su laminirajući disk i postupak njegove 

laminacije, pomoću kojih se ostvaruju visoko-efikasni 

proces laminacije između ispunjivača žičanog obruča i 

čeličnog prstena, i stavljanje i skidanje čeličnog prstena. 

Da bi se ostvario gornji cilj, rešenje je da se realizuje 

laminirajući disk. Laminirajući disk sadrži laminirajući 

uređaj A i laminirajući uređaj B, koji se koriste za 

laminaciju ispunjivača žičanog obruča i stavljanje i 

skidanje čeličnog prstena, i obrtni odvajajući uređaj, koji 

se koristi za obezbeđivanje potrebnog pomeranja 

laminirajućeg uređaja A i laminirajućeg uređaja B, pri 

čemu su laminirajući uređaj A i laminirajući uređaj B, 

respektivno, postavljeni na gornjem delu obrtnog 

odvajajućeg uređaja jedan nasuprot drugog i u suprotnim 

smerovima, i obrtni odvajajući uređaj je povezan sa 

laminirajućim uređajem A i laminirajućim uređajem B, 

respektivno. Laminirajući disk može rešiti probleme, kao 

što su niska efikasnost i slaba univerzalnost, koji su 

prisutni kod tradicionalnog laminirajućeg diska. 
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(54) LAMINATING DISC AND LAMINATHING 

METHOD THEREOF 

 

(57) Disclosed are a laminating disc and a laminating 

method thereof, by means of which high-efficiency 

laminating processing between a bead filler and a steel 

ring, and assembling and disassembling of the steel ring 

are realized. In order to achieve the aim above, a solution 

is to provide a laminating disc. The laminating disc 

comprises a laminating apparatus A and a laminating 

apparatus B, which are used for laminating a bead filler 

and assembling and disassembling a steel ring, and a 

rotary separation apparatus, which is used for providing 

required displacement for the laminating apparatus A 

and the laminating apparatus B, wherein the laminating 

apparatus A and the laminating apparatus B are 

respectively arranged at the upper part of the rotary 

separation apparatus opposite one another and in 

opposite directions, and the rotary separation apparatus 

is connected to the laminating apparatus A and the 

laminating apparatus B respectively. The laminating disc 

can solve the problems, such as a low efficiency and 

poor universality, present in a traditional laminating disc. 
 

(51)  B60R 25/21 (2013.01)

 B60R 16/023 (2006.01) 
(11) 2021/1400 A1 

(21) P-2021/1400 (22) 15.11.2021. 

(54) SISTEM AUTOMATSKE ZAŠTITE 

PODATAKA KONTROLNIH JEDINICA VOZILA 

(71) PETKOVIĆ, Boris , Milivoja Stekića 17,  

11427, Vranić-Beograd , RS 

(72) PETKOVIĆ, Boris , Milivoja Stekića 17,  

11427, Vranić-Beograd, RS 

(74) STAJIĆ, TANJGA, Branislava, Прерадовићева 

64а, 21132 Нови Сад  

(57) Sistem automatske zaštite podataka kontrolnih 

jedinica vozila namenjen za zaštitu podataka 

upravljačkog sistema (16) vozila dodavanjem 

sigurnosnog modula (2) u već postojeći sistem koji radi 

samostalno i nezavisno od drugih sistema zaštite na 

vozilu. Sigurnosni modul (2) postavlja se između OBD 

dijagnostičkog konektora (3) i motornog računara (5) na 

vodove CAN komunikacione mreže (11) tako da 

razdvaja deo CAN komunikacione mrežne (11a) od dela 

CAN komunikacione mreže (11b), a čine ga procesor 

(12), elektronski prekidač (13), detektor komunikacije 

(14) i detektor napona (15). Zaštita sistema zasniva se na 

merenju napona na naponskim vodovima (9) vozila 

naponskim detektorom (15) i merenjem prisustva 

komunikacije detektorom komunikacije (14) na 

komunikacionoj mreži (11) vozila. U slučaju prisustva 

napona i na naponskim vodovima (9) i komunikacije na 

komunikacionoj mreži (11) šalje se signal procesoru (12) 

da aktivira elektronski prekidač (13) kako bi se fizički 

spojili krajevi CAN komunikacione mreže (11 a i 11b), 

dok u slučaju odsustva napona i komunikacije 

elektronski prekidač (13) sigurnosnog modula (2) 

automatski fizički razdvaja krajeve CAN komunikacione 

mreže (11a i 11b). 

  

 
 

(54) THE SYSTEM FOR AUTOMATIC DATA 

PROTECTION OF VEHICLES CONTROL UNITS 

 

(57) The system for automatic data protection of vehicles 

control units is intended for data protection of the 

vehicle control system (16) by adding a security module 

(2) to an already existing system, which works 

independently from other vehicle protection systems. 

The security module (2) is placed between the OBD 

diagnostic connector (3) and the motor computer (5) on 

the lines of the CAN communication network (11) to 

separate a part of the CAN communication network 

(11a) from a part of the CAN communication network 

(11b). A security module (2) is constructed of a 

processor (12), electronic switch (13), communication 

detector (14), and voltage detector (15). The protection 

of the system is based on measuring the voltage on the 

voltage lines (9) of the vehicle with a voltage detector 

(15) and measuring the presence of communication with 

the communication detector (14) on the vehicle's 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 А 

ЗИС / RS / IPO 

 

11 

communication network (11). In case of voltage 

presence on power lines (9) and communication on the 

vehicles communication network (11), a signal is sent to 

the processor (12) to activate the electronic switch (13) 

to physically connect the ends of the CAN 

communication network (11a and 11b), while in case of 

absence of voltage and communication, the electronic 

switch (13) of the safety module (2) automatically 

physically separates the ends of the CAN 

communication network (11a and 11b). 
 

(51)  E05B 65/00 (2006.01)

 E05C 5/00 (2006.01)

 E05D 15/00 (2006.01)

 E05F 11/00 (2006.01) 

(11) 2021/0704 A1 

(21) P-2021/0704 (22) 04.06.2021. 

(54) KLIZNA BRAVA SA KOTRLJAJUĆIM 

LEŽAJEM 

(71) PREOČANIN, Dušan, Grčka 30, 22305,  

Stari Banovci, RS 

(72) PREOČANIN, Dušan, Grčka 30, 22305,  

Stari Banovci, RS 

(57) Klizna brava sa kotrljajućim ležajem ima telo (1) koje 

ima trapezoidni oblik i preko leptira (2 i 3), pričvršćuje se 

za konstrukciju (25), naviše formira prihvat mehanizma (5) 

u koji je isečen kanal (6), koji gradi kružni odsečak (7), 

prelaz (8) i kružno ležište (9), koje sa gornjom ivicom 

kanala (6) gradi zub (10). Na telu (1), zakivcima (20) 

pričvršćene su poluga (13) u dožem delu tela (1), a u 

gornjem delu tela (1) pričvršćena je polugica (14). Poluga 

(13) drugim krajem zakivkom (15) spojena je sa vodičem 

(11) i nosačem (16) na njegovom kraju, a polugica (14) na 

svom drugom kraju spojena je zakivkom (15) sa vodičem 

(11) i sa nosačem (16) na čijem slobodnom kraju vijkom 

(18) i maticom (21) je pričvršćen kotrljajući ležaj (17). 

Vodič (11) formira telo koje se izdužuje i na svojoj bočnoj 

strani ima otvore (12) za spajanje sa šipkom (22), koja 

može biti samostalna, ili spojena sa drugom šinkom (22) 

poprečnim nosačem (23) kada su postavljene dve brave kao 

u ogledalu. Na poprečni nosač (23) postavlja se radna 

površina (24). 

  

 

(54) ROLLER BEARING SLIDE LOCK 

 

(57) The sliding lock with a roller bearing has a body (1) 

that has a trapezoidal shape and over the butterfly (2 and 

3), it is attached to the structure (25), upwards it forms a 

mechanism holder (5) in which a channel (6) is cut, 

which builds a circular section (7), transition (8) and 

circular bed (9), which forms a tooth (10) with the upper 

edge of the channel (6). A lever (13) is attached to the 

body (1) with rivets (20) in the lower part of the body 

(1), and a lever (14) is attached to the upper part of the 

body (1). The lever (13) is connected at the other end 

with a rivet (15) to the guide (11) and the support (16) at 

its end, and the lever (14) at its other end is connected 

with a rivet (15) to the guide (11) and to the support (16) 

on the free end of which the rolling bearing (17) is 

attached with a screw (18) and a nut (21). The guide (11) 

forms a body that elongates and on its side has openings 

(12) for connecting to the bar (22), which can be 

independent, or connected to another bar (22) with a 

cross support (23) when two locks are installed like in a 

mirror. The work surface (24) is placed on the transverse 

support (23). 
 

(51)  G01C 21/00 (2006.01)

 E01F 11/00 (2006.01)

 G01C 21/20 (2006.01)

 G01C 21/26 (2006.01) 

(11) 2022/0056 A1 

(21) P-2022/0056 (22) 24.01.2022. 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA NAVIGACIJU 

AUTONOMNIH VOZILA 

(71) PETKOVIĆ, Boris, Milivoja Stekića 17,  

11427, Vranić-Beograd, RS 

(72) PETKOVIĆ, Boris, Milivoja Stekića 17,  

11427, Vranić-Beograd, RS 

(74) СТАЈИЋ ТАЊГА, Бранислава, Прерадовићева 64а, 

21132 Нови Сад  

(57) Sistem i postupak za navigaciju autonomnih vozila 

daje rešenje u kojem korisnik (310) naručuje prevoz 

putem aplikacije na mobilnom telefonu (320). Cloud 

server (300) prijemom zahteva (360) korisnika (310) na 

osnovu destinacije A korisnika i slobodnog vozila (330) 

sistema proračunava putanje (340) i (350) prema kojima 

vozilo (330) izvršava zahtevanu vožnju. Na putanjama 

(340) i (350) vozilo (330) ujedno i čita podatke sa RFID 

tagova (400) pomoću RFID čitača (410) koji se nalazi na 

podu vozila (330). Čitanjem podataka taga (400) vozilo 

dodatno proverava tačnost proračunatih putanja (340) i 

(350) i svoju tačnu poziciju. Inovativna karakteristika 

predloženog sistema je u zaštiti podataka koji se 

razmenjuju između RFID čitača (410) i RFID taga (400) 

a koja se štite postupkom enkripcije dodavanjem UID - 

Unique identifier ključa. 
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(54) THE SYSTEM AND PROCEDURE FOR 

NAVIGATION OF AUTONOMOUS VEHICLES 

 

(57) The system and procedure for navigation of 

autonomous vehicles provides a solution in which the 

user (310) orders transport via an application on a 

mobile phone (320). The cloud server (300) by receiving 

the request (360) of the user (310) based on the 

destination A of the user and the free vehicle (330) of the 

system, calculates the paths (340) and (350) according to 

which the vehicle (330) performs the requested driving. 

On paths (340) and (350), vehicle (330) also reads data 

from RFID tags (400) using an RFID reader (410) 

located on the floor of the vehicle (330). By reading the 

data from tag (400), the vehicle additionally checks the 

accuracy of the calculated paths (340) and (350) by 

Cloud server (300), and its correct position. An innovative 

feature of the proposed system is the protection of data 

exchanged between the RFID reader (410) and the RFID 

tag (400), which is protected by the encryption process by 

adding a UID - Unique identifier key. 
 

(51)  G06K 9/62 (2006.01)

 A61B 8/08 (2006.01) 
(11) 2021/0678 A1 

(21) P-2021/0678 (22) 01.06.2021. 

(54) SISTEM I POSTUPAK AUTOMATSKE 

KLASIFIKACIJE UV/VIS SIGNALA RADI 

DIJAGNOSTIKE BILIJARNE CIROZE I 

NJIHOVA PRIMENA 

(71) AVRAMOV, IVIĆ, Milka, dr, Mihaila Bulgakova 

58e, 11000, Beograd, RS; VUKOVIĆ, Dragan, dr, Koste 

Nađa 62, 11000, Beograd, RS; PETROVIĆ, Slobodan, 

dr, Požarevačka 6/3, 11000, Beograd, RS; MIJIN, 

Dušan, dr, Ustanička 114/21, 11000, Beograd, RS; 

LOVIĆ, Jelena, dr, Veljka Dugoševića 16/16, 11000, 

Beograd, RS; STEVANOVIĆ, Sanja, dr, Gandijeva 

73/7, 11070, Novi Beograd, RS; RELJIN, Branimir, dr, 

Albanske spomenice 19, 11000, Beograd, RS; RELJIN, 

Irini, dr, Albanske spomenice 19, 11000, Beograd, RS; 

GAVROSVSKA, Ana, dr, 27. marta 39, 11000, 

Beograd, RS; MILIVOJEVIĆ, Milan, dr, Nikole 

Suknjarevića Prike 4, 11273, Zemun-Batajnica, RS 

(72) AVRAMOV, IVIĆ, Milka, dr, Mihaila Bulgakova 

58e, 11000, Beograd, RS; PETROVIĆ, Slobodan, dr, 

Požarevačka 6/3, 11000, Beograd, RS; MIJIN, Dušan, 

dr, Ustanička 114/21, 11000, Beograd, RS; LOVIĆ, 

Jelena, dr, Veljka Dugoševića 16/16, 11000, Beograd, 

RS; STEVANOVIĆ, Sanja, dr, Gandijeva 73/7, 11070, 

Novi Beograd, RS; RELJIN, Branimir, dr, Albanske 

spomenice 19, 11000, Beograd, RS; RELJIN, Irini, dr, 

Albanske spomenice 19, 11000, Beograd, RS; 

GAVROVSKA, Ana, dr, 27. marta 39, 11000, Beograd, 

RS; MILIVOJEVIĆ, Milan, dr, Nikole Suknjarevića 

Prike 4, 11273, Zemun-Batajnica, RS; VUKOVIĆ, 

Dragan, dr, Koste Nađa 62, 11000, Beograd, RS 

(57) Sistem i postupak automatske klasifikacije UV/VIS 

signala radi dijagnostike bilijarne ciroze i njihova 

primena, okarakterisani su prema ovom pronalasku time 

što se preko USB memorije (120) unosi UV/VIS signal u 

sistem (100), označava u fazi (c), filtrira u fazi (d), 

izdvajaju karakteristična obeležja u fazi (e), klasifıkuje u 

fazi (f), unosi u blok (106) za formiranje izveštaja, trajno 

memoriše u fazi (h) i prikazuje na LCD ekranu (110). 

Primena ovog sistema i postupka za automatsku 

klasifikaciju UV/VIS signala radi dijagnostike bilijarne 

ciroze je u tome što se koristi kao dijagnostički protokol 

pri utvrđivanju oboljenja u humanoj medicini. 

  

 
 

(54) SYSTEM AND PROCEDURE FOR AUTOMATIC 

CLASSIFICATION OF UV/VIS SIGNALS FOR THE 

DIAGNOSIS OF BILIARY CIRRHOSIS AND THEIR 

APPLICATION 

 

(57) System and method for automatic classification of 

UV/VIS signals in diagnostics of biliary cirrhosis and 

their use according to this invention consists of by USB 

memory device (120)  through which UV/VIS signal is 

introduced in a system (100), and then designated in 
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phase (c), filtrated in phase (d), separated features in 

phase (e), classified in phase (f), introduced in block 

(106) for forming report, permanent memorized in phase 

(h) and appears on LCD display (110). The use of this 

system and method for automatic classification of 

UV/VIS signals in diagnostics of biliary cirrhosis is in 

diagnostic protocol for estimate diseases in human 

medicine. 
 

(51)  G06V 20/54 (2022.01)

 G06T 17/00 (2006.01)

 G06V 10/44 (2022.01)

 G06V 10/82 (2022.01)

 G06V 20/64 (2022.01)

 H04N 13/271 (2018.01) 

(11) 2021/0719 A1 

(21) P-2021/0719 (22) 07.06.2021. 

(54) METOD I SISTEM ZA PREDIKCIJU 

OBJEKATA NA TERENU U REALNOM 

VREMENU PUTEM 3D REPLIKE 

(71) MACHINE CAN SEE DOO NOVI SAD, 

Nikolajevska 2, 21101, Novi Sad, RS 

(72) VUKMIROVIĆ, Srđan, Dr Ivana Ribara 15, 21000, 

Novi Sad, RS; DAMJANOVIĆ, Vladan, Dože Đerđa 21, 

21000, Novi Sad, RS 

(57) Metod i sistem za predikciju objekata na terenu u 

realnom vremenu putem 3D replike ima za novost fazu 

(201) gde se putem kompjuterske vizije odnosno 

neuronske mreže prepoznaju objekti (101,102), nakon 

čega se vektorski model podataka upisuje u bazu u fazi 

(202) pa se iz baze u fazi (203) radi kreiranje 3D 

digitalne replike i predikcija objekata (101, 102) i 

prostora (100) uz kontrolu modela fizike koji uključuju 

proveru realne brzine, ubrzanja i pozicije objekta. Faza 

(201) dobija podatke sa kamera (103) o prostoru (100) i 

objektima (101, 102) i obradom u fazama (201, 202, 

203) i koraku (204) daje na izlazu predikciju objekata i 

prostora. Sistem pronalaska na identičan način uključuje 

softverske komponente pronalaska. 

 

 

 
 

 

(54) METHOD AND SYSTEM FOR PREDICTION OF 

OBJECTS IN THE FIELD IN REAL TIME VIA 3D 

REPLICA 

 

(57) The method and system for prediction of objects in 

the field in real time via 3D replica has for a novelty the 

phase (201) where objects (101,102) are recognized via 

computer vision or neural network, after which the 

vector data model is entered into the database in phase 

(202) and from the database in phase (203) does the 

creation of 3D digital replicas and predictions of objects 

(101,102) and space (100) with the control of physics 

models that include checking the real speed, acceleration 

and position of the object. Phase (201) receives data 

from the cameras (103) about the space (100) and the 

objects (101, 102) and processing in phases (201,202, 

203) and step (204) gives the output a prediction of the 

objects and space. The invention system identically 

includes software components of the invention. 
 

(51)  G07B 15/02 (2011.01)

 G08G 1/00 (2006.01) 
(11) 2021/1523 A1 

(21) P-2021/1523 (22) 09.12.2021. 

(54) SISTEM SA DVOSTRUKIM IZVOROM 

NAPAJANJA JEDINICA  KOJE DETEKTUJU 

STANJE NA PARKING MESTU 

(71) PETKOVIĆ, Boris, Milivoja Stekića 17,  

11427, Vranić-Beograd, RS 

(72) PETKOVIĆ, Boris, Milivoja Stekića 17,  

11427, Vranić-Beograd, RS 

(74) STAJIĆ TANJGA, Branislava, Прерадовићева 

64а, 21132 Нови Сад  

(57) Sistem sa dvostrukim izvorom napajanja jedinica 

(40) koje detektuju stanje na parking mestu (5) se ogleda 

u konstrukcijskoj vezi elementa izvedenoj tako da se 

postigne napajanje jedinice (40) za detekciju stanja na 

parking mestu (5) iz kondenzatora (28) koji se puni iz 

sunčeve energije koju generiše solarni panel (27) i iz 

baterije (30). Kao primarni izvor napajanja jedinice (40) 

koristi se elektrolitski kondenzator (28) ugrađen u 

solarni panel. Karakteristika elektrolitskog kondenzatora 

(28) je da za vreme svog punjenja kontinuirano napaja 

jedinicu (40). Sekundarni izvor napajanja je baterija (30) 

sastava Lithium-Thionyl chloride (Li-SOCL 2) koja se 

ne puni a čija je osnovna karakteristika dugotrajnost u 

radu. Sama suština pronalaska jeste da se omogući 

kombinovano napajanje jedinice (40) iz kondenzatora 

(28) i baterije (30) u cilju postizanja ekološkog, sigurnog 

i dugotrajnog izvora energije za napajanje. Ovakvim 

rešenjem obezbeđeno je napajanje koje garantuje da će 

svaka jedinica (40) parking mesta (5) u jednom 

organizovanom sistemu parkiranja biti napajana u 

svakom trenutku bez prekida do 20 godina. 
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(54) THE DUAL-SOURCE POWER SUPPLY 

SYSTEM THAT DETECTS THE CONDITION IN 

THE PARKING SPACE 

 

(57) The dual-source power supply system (40) that detects 

the condition in the parking space (5) is reflected in the 

structural connection of the elements designed to achieve the 

power to the units (40) for detecting the condition on the 

parking space (5) from the capacitor (28), which is charged 

from solar energy generated by the solar panel (27) and from 

the battery (30). An electrolytic capacitor (28) built into the 

solar panel is used as the primary power source of the unit 

(40). The characteristic of the electrolytic capacitor (28) is 

that it continuously supplies the unit (40) during its charging. 

The secondary power source is a non-rechargeable battery 

(30) of Lithium-Thionyl chloride (Li-SOCL 2) whose main 

characteristic is longevity. The essence of the invention is to 

provide a combined power supply of the unit (40) from the 

capacitor (28) and the battery (30) in order to achieve an 

environmentally friendly, safe, and long-lasting power source 

for the power supply. This solution provides a power supply 

that guarantees that each unit (40) of the parking space (5) in 

one organized parking system will be powered at any time 

without interruption for up to 20 years. 
 

(51)  H02J 1/10 (2006.01)

 H02J 7/35 (2006.01) 
(11) 2021/0681 A1 

(21) P-2021/0681 (22) 01.06.2021. 

(54) UREĐAJ ZA INTELIGENTNU KONTROLU 

NAPAJANJA KOD SOLARNOG PANELA 

(71) INSTITUT BIOSENS ISTRAŽIVAČKO-

RAZVOJNI INSTITUT ZA INFORMACIONE 

TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA, Dr Zorana Đinđića 1, 

21000, Novi Sad, RS 

(72) KRKLJEŠ, Damir, Narodnog fronta 46, 21000, 

Novi Sad, RS; BOJANIĆ, Lazar, Vojvode Šupljikca 11, 

21000, Novi Sad, RS; MINIĆ, Vladan, Boška Buhe 

010A/2/49, 21000, Novi Sad, RS 

(57) Pronalazak govori o uređaju za inteligentnu 

kontrolu napajanja kod solarnog panela (100) koji se 

sastoji od baterije (101) i solarnog punjača (104) i ima za 

novost to da se uređaj sastoji iz dva dela (102 i 105). 

Prvi deo (102) podrazumeva napajanje sa baterije (101) i 

u prvom delu se nalazi punjač (104) i komparator (103) 

koji je povezan sa baterijom (101) i punjačem (104), i 

kontroliše optimalno punjenje baterije (101). Drugi deo 

(105) dobija napon sa solarnog panela (100) i u drugom 

delu se nalazi komparator (106) i stabilizator (107) koji 

su paralelno vezani i čiji se izlazi, naponi, prosleđuju do 

multipleksera (108) koji u slučaju pada napona sa panela 

(100), uzima napon sa baterije (101) i daje izlazni napon 

(109) za napajanje sistema. Inteligentna kontrola 

napajanja se ogleda u dvostrukoj kontroli, sa jedne strane 

punjenja baterije (101) na 30-80% od nominalne 

vrednosti napona i kontroli vrste napajanja u slučaju 

pada napona sa solarnog panela (100) kada se uzima 

napon sa baterije (101). 

  

 
 

(54) DEVICE FOR INTELLIGENT POWER 

CONTROL OF A SOLAR PANEL 

 

(57) The invention relates to an arrangement for intelligent 

power control in a solar panel (100) consisting of batteries 

(101) and a solar pull (104) and has the novelty of arranging 

a state from two parts (102 and 105). The first part (102) 

involves an attack on sleep there is a creeper (104) and a 

comparator (103) which is connected to the battery (101) 

and the charger (104), and the optimal charging of the 

batteries (101) is controlled. The second part (105) receives 

voltage from the solar panel (100) and in the second part 

there is a comparator (106) and a stabilizer (107) which are 

connected in parallel and whose outputs, voltages, are 

forwarded to the multiplexer (108) which in case of voltage 

drop from the panel (100) takes voltage from the battery 

(101) and provides the output voltage (109) to power the 

system. Intelligent power control is reflected in double 

control, on one side of the battery charge (101) to 30-80% 

of the nominal value of voltage and control of the type of 

power supply in case of voltage drop from the solar panel 

(100) when the voltage is taken from the battery (101). 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
16.11.2022. - 15.12.2022. године 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву патента број П-2021/1570 извршен 

је пренос на REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

MINNESOTA, Suite 600 McNamara Alumni Ctr. 

200 Oak Street SE, MN 55455, Minneapolis , 

USandREGENXBIO Inc., 9712 Medical Center Drive, 

Suite 100, MD 20850, Rockville, US; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01K 67/027 (2006.01)

 C07K 16/00 (2006.01)

 C07K 16/46 (2006.01)

 C12N 9/12 (2006.01) 

(11) 63772 B1 

(21) P-2022/1094 (22) 04.12.2018. 

(30) US  05.12.2017.  201762594944 P 

US  05.12.2017.  201762594946 P 

US  21.12.2017.  201762609241 P 

US  21.12.2017.  201762609251 P 

(86) WO 04.12.2018.   PCT/US2018/063841 

(87) WO 13.06.2019.   WO 2019/113065 

(96) 04.12.2018.   18821945.5 

(97) 21.09.2022.   EP3720279 B   2022/38   EN 

(54) MIŠEVI KOJI IMAJU MODIFIKOVANI 

LAMBDA LAKI LANAC IMUNOGLOBULINA I 

NJIHOVE UPOTREBE 

MICE HAVING AN ENGINEERED 

IMMUNOGLOBULIN LAMBDA LIGHT CHAIN 

AND USES THEREOF 

(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 

Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US 

(72) MURPHY, Andrew, J., c/o Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River Road, 

Tarrytown, New York 10591, US; MACDONALD, 

Lynn, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old 

Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, US; 

GUO, Chunguang, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 

10591, US; MCWHIRTER, John, c/o Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River Road, 

Tarrytown, New York 10591, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A23C 9/146 (2006.01)

 A23C 9/20 (2006.01)

 A23K 10/20 (2016.01)

 A61P 37/04 (2006.01)

 B01D 15/36 (2006.01)

 B01D 15/38 (2006.01)

 C07K 1/22 (2006.01)

 C07K 14/415 (2006.01)

 G01N 33/68 (2006.01) 

(11) 63749 B1 

(21) P-2022/0996 (22) 20.03.2017. 

(30) EP  18.03.2016.  16305297 

(86) WO 20.03.2017.   PCT/EP2017/056576 

(87) WO 21.09.2017.   WO 2017/158202 

(96) 20.03.2017.   17711666.2 

(97) 03.08.2022.   EP3430390 B   2022/31   EN 

(54) MOLEKULSKO POREKLO ALERGIJE 

MOLECULAR ORIGIN OF ALLERGY 

(73) GENCLIS, 15 Rue du Bois de la Champelle,  

54500 Vandoeuvre-les-Nancy, FR 

(72) BIHAIN, Bernard, 26, rue de Metz, 54000 Nancy, 

FR; OGIER, Virginie, 44 allée des Mirabelles, 54520 

Laxou, FR; BRULLIARD, Marie, 13 rue Albin Haller, 

54000 Nancy, FR; JACQUENET, Sandrine, 11 rue de 

l'Abbaye de Clairlieu, 54600 Villers-Les-Nancy, FR; 

THOUVENOT, Benoit, 109 bis, Chemin de Courberaie, 

54230 Chaligny, FR; ROITEL, Olivier, 8 rue de la 

Paroisse, 54210 Saint Nicolas De Port, FR 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A23C 20/02 (2021.01)

 A23L 11/00 (2021.01) 
(11) 63757 B1 

(21) P-2022/1060 (22) 11.07.2019. 

(30) AT  12.07.2018.  505982018 

(86) WO 11.07.2019.   PCT/AT2019/060229 

(87) WO 16.01.2020.   WO 2020/010378 

(96) 11.07.2019.   19756090.7 

(97) 24.08.2022.   EP3820298 B   2022/34   DE 

(54) NEOHLAĐENI TOFU SA PRODUŽENOM 

UPOTREBLJIVOŠĆU 

NON-REFRIGERATED TOFU WITH AN 

INCREASED SHELF LIFE 

(73) FEEL GOOD HANDEL-GMBH, Römerstrasse 14, 

2514 Traiskirchen, AT 

(72) ESCHNER, Andreas, Albrechtgasse 95, 2500 

Baden, AT; WEISS, Lukas, Joseph Haydn Gasse 

16/7/21, 2514 Traiskirchen, AT 

(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,  

11000 Beograd 
 

(51)  A23L 33/10 (2016.01)

 A23C 9/20 (2006.01)

 A23L 33/00 (2016.01)

 A23L 33/12 (2016.01)

 A23L 33/21 (2016.01)

 A61K 31/19 (2006.01)

 A61K 31/702 (2006.01)

 A61P 3/02 (2006.01) 

(11) 63777 B1 

(21) P-2022/1109 (22) 04.06.2020. 

(30) EP  04.06.2019.  19178299 

(86) WO 04.06.2020.   PCT/EP2020/065547 

(87) WO 10.12.2020.   WO 2020/245311 

(96) 04.06.2020.   20730042.7 

(97) 07.09.2022.   EP3883393 B   2022/36   EN 

(54) NUTRITIVNA KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI 

2ꞋFUKOZILLAKTOZU I DIJETETSKI BUTIRAT 

NUTRITIONAL COMPOSITION COMPRISING 

2'FUCOSYLLACTOSE AND DIETARY BUTYRATE 
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(73) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186,  

2712 HM  Zoetermeer, NL 

(72) POTAPPEL - van 't LAND, Belinda, Uppsalalaan 

12, 3584 CT Utrecht, NL; RENES, Ingrid, Brunhilde, 

Uppsalalaan 12, 3584 CT Utrecht, NL; WIERTSEMA, 

Selma, Paulien, Uppsalalaan 12, 3584 CT Utrecht, NL; 

THOMASSEN, Gabriël, Uppsalalaan 12, 3584 CT 

Utrecht, NL; OVERBEEK, Saskia, Adriana, 

Uppsalalaan 12, 3584 CT Utrecht, NL; BEN AMOR, 

Kaouther, Uppsalalaan 12, 3584 CT Utrecht, NL; 

BRABER, Saskia, Uppsalalaan 12, 3584 CT Utrecht, NL 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61F 9/00 (2006.01) (11) 63739 B1 

(21) P-2022/1046 (22) 13.12.2016. 

(30) EP  24.12.2015.  15202724 

(86) WO 13.12.2016.   PCT/EP2016/080763 

(87) WO 29.06.2017.   WO 2017/108498 

(96) 13.12.2016.   16820191.1 

(97) 05.10.2022.   EP3393412 B   2022/40   EN 

(54) SISTEM OČNIH IMPLANTATA 

OCULAR IMPLANT SYSTEMS 

(73) ISTAR MEDICAL, Avenue Sabin 6,  

1300 Wavre, BE 

(72) VANDIEST, Nicolas, Rue de Charleroi 30,  

1400 Nivelles, BE; DE MARCO, Emiliano, Rue 

Doumier118/2, 4430 Ans, BE; ROY, Cecile, Rue Notre 

Dame du Vivier 115, 5024 Marche-les-Dames, BE 

(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 8/64 (2006.01)

 A61K 8/14 (2006.01)

 A61K 8/35 (2006.01)

 A61K 8/67 (2006.01)

 A61K 8/98 (2006.01)

 A61Q 19/00 (2006.01) 

(11) 63786 B1 

(21) P-2022/1095 (22) 15.12.2015. 

(86) WO 15.12.2015.   PCT/US2015/065870 

(87) WO 22.06.2017.   WO 2017/105413 

(96) 15.12.2015.   15910892.7 

(97) 14.09.2022.   EP3389620 B   2022/37   EN 

(54) KOMPOZICIJE ZA STIMULISANJE 

MATIČNIH ĆELIJA I POSTUPCI ZA LEČENJE 

MELAZME 

STEM CELL STIMULATING COMPOSITIONS AND 

METHODS OF TREATING MELASMA 

(73) MEDICELL TECHNOLOGIES, LLC, 5845 

Avenida Encinas, Suite 130, Carlsbad, CA 92008, US 

(72) TUROVETS, Nikolay, 7330 Grebe Drive, Carlsbad, 

CA 92011, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/16 (2006.01)

 A61K 31/00 (2006.01)

 A61K 38/00 (2006.01)

 A61K 38/095 (2019.01)

 A61P 13/00 (2006.01) 

(11) 63725 B1 

(21) P-2022/1016 (22) 18.05.2021. 

(30) GB  18.05.2020.  202007306 

GB  29.06.2020.  202009905 

GB  01.12.2020.  202018901 

(86) WO 18.05.2021.   PCT/GB2021/051191 

(87) WO 25.11.2021.   WO 2021/234366 

(96) 18.05.2021.   21728101.3 

(97) 31.08.2022.   EP3962455 B   2022/35   EN 

(54) NOVA FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA ZA 

DAVANJE LEKA 

NEW PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR 

DRUG DELIVERY 

(73) OREXO AB, Box 303, 751 05 Uppsala, SE 

(72) SÄVMARKER, Jonas, , 751 05 Uppsala, SE; 

RÖNN, Robert, , 751 05 Uppsala, SE; FISCHER, 

Andreas, , 751 05 Uppsala, SE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 31/192 (2006.01)

 A61K 38/28 (2006.01)

 A61K 47/02 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61K 47/12 (2006.01)

 A61K 47/34 (2017.01)

 A61P 3/10 (2006.01) 

(11) 63731 B1 

(21) P-2022/1041 (22) 19.08.2016. 

(30) US  27.08.2015.  201562210469 P 

(86) WO 19.08.2016.   PCT/US2016/047723 

(87) WO 02.03.2017.   WO 2017/034956 

(96) 19.08.2016.   16771021.9 

(97) 12.10.2022.   EP3340966 B   2022/41   EN 

(54) KOMPOZICIJE INSULINA BRZOG DEJSTVA 

RAPID-ACTING INSULIN COMPOSITIONS 

(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(72) AKERS, Michael, Patrick, c/o Eli Lilly and 

Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-

6288, US; CHRISTE, Michael, Edward, c/o Eli Lilly and 

Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-

6288, US; HARDY, Thomas, Andrew, c/o Eli Lilly and 
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6288, US; MAJUMDAR, Ranajoy, c/o Eli Lilly and 
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6288, US; NGUYEN, Chi, A., c/o Eli Lilly and 
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6288, US; PAAVOLA, Chad, D., c/o Eli Lilly and 

Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-

6288, US; SARIN, Virender, Kumar, c/o Eli Lilly and 
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35226, US; CHINTAREDDY, Venkat, R, 3134 Renfro 

Road, Vestavia Hills, Alabama 35216, US; KUMAR, 

Satish, V, 809 Mayapple Ct, Birmingham, Alabama 

35244, US; ZHANG, Weihe, 2645 Manchester Court, 

Vestavia, Alabama 35226, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 401/04 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 9/48 (2006.01)

 A61K 31/4725 (2006.01)

 A61K 31/502 (2006.01) 

(11) 63776 B1 

(21) P-2022/1103 (22) 12.07.2017. 

(30) US  14.07.2016.  201662362493 P 

US  21.10.2016.  201662411338 P 

(86) WO 12.07.2017.   PCT/US2017/041694 

(87) WO 18.01.2018.   WO 2018/013676 

(96) 12.07.2017.   17828375.0 

(97) 14.09.2022.   EP3484865 B   2022/37   EN 

(54) MODULATORI SOMATOSTATINA I 

NJIHOVE UPOTREBE 

SOMATOSTATIN MODULATORS AND USES 

THEREOF 

(73) CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC., 10222 

Barnes Canyon Road, Building No. 2, San Diego,  

CA 92121, US 

(72) ZHAO, Jian, 10222 Barnes Canyon Road, Building 

2, San Diego, California 92121, US; HAN, Sangdon, 

10222 Barnes Canyon Road, Building 2, San Diego, 

California 92121, US; KIM, Sun Hee, 10222 Barnes 

Canyon Road, Building 2, San Diego, California 92121, 

US; WANG, Shimiao, 10222 Barnes Canyon Road, 

Building 2, San Diego, California 92121, US; ZHU, 

Yunfei, 10222 Barnes Canyon Road, Building 2, San 

Diego, California 92121, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 401/12 (2006.01)

 A61K 31/404 (2006.01)

 A61K 31/4439 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01) 

(11) 63760 B1 

(21) P-2022/1001 (22) 18.06.2019. 

(30) EP  19.06.2018.  18178429 

EP  19.02.2019.  19157936 

(86) WO 18.06.2019.   PCT/EP2019/065967 

(87) WO 26.12.2019.   WO 2019/243303 

(96) 18.06.2019.   19733686.0 

(97) 10.08.2022.   EP3810591 B   2022/32   EN 

(54) PIRIDINIL I PIRANIZIL-

(AZA)INDOLSULFONAMIDI 

PYRIDINYL AND PYRAZINYL-

(AZA)INDOLSULFONAMIDES 

(73) UCB PHARMA GMBH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 

40789 Monheim, DE 

(72) PEGURIER, Cécile, c/o IPD, UCB Biopharma 

SPRL, Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels, BE; 

PROVINS, Laurent, c/o IPD, UCB Biopharma SPRL, 

Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels, BE; 

CARDENAS, Alvaro, c/o IPD, UCB Biopharma SPRL, 

Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels, BE; LEDECQ, 

Marie, c/o IPD, UCB Biopharma SPRL, Allée de la 

Recherche 60, 1070 Brussels, BE; MUELLER, Christa, 

E., Buschstrasse 52, 53113 Bonn, DE; HOCKEMEYER, 

Joerg, Bonner Talweg 30, 53113 Bonn, DE; EL-

TAYEB, Ali, Endenicher Strasse 165, 53115 Bonn, DE; 

BOSHTA, Nader, Endenicher Strasse 185, 53115 Bonn, 

DE; RASHED, Mahmoud, Jagdweg 22,  

53115 Bonn, DE 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  C07D 401/14 (2006.01)

 A61K 31/5377 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 401/04 (2006.01)

 C07D 498/14 (2006.01) 

(11) 63795 B1 

(21) P-2022/1114 (22) 23.08.2018. 

(30) EP  23.08.2017.  17187560 

(86) WO 23.08.2018.   PCT/EP2018/072790 

(87) WO 28.02.2019.   WO 2019/038389 

(96) 23.08.2018.   18759610.1 

(97) 05.10.2022.   EP3672948 B   2022/40   EN 

(54) PIRIDINAMIN-PIRIDONSKA I 

PIRIMIDINAMIN-PIRIDONSKA JEDINJENJA 

PYRIDINAMINE-PYRIDONE AND 

PYRIMIDINAMINE-PYRIDONE COMPOUNDS 

(73) SPRINT BIOSCIENCE AB, Hälsovägen 7, 14157 

Huddinge, SE 

(72) LINDSTRÖM, Johan, c/o Sprint Bioscience AB 

Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, SE; FORSBLOM, 

Rickard, c/o Sprint Bioscience AB Hälsovägen 7, 141 57 

Huddinge, SE; GINMAN, Tobias, c/o Sprint Bioscience 

AB Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, SE; RAHM, 

Fredrik, c/o Sprint Bioscience AB Hälsovägen 7, 141 57 

Huddinge, SE; VIKLUND, Jenny, c/o Sprint Bioscience 

AB Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, SE 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
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(51)  C07D 413/14 (2006.01)

 A61K 31/423 (2006.01)

 A61K 31/428 (2006.01)

 A61K 31/4355 (2006.01)

 A61K 31/4985 (2006.01)

 A61P 31/12 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 263/57 (2006.01)

 C07D 413/10 (2006.01)

 C07D 413/12 (2006.01)

 C07D 417/10 (2006.01)

 C07D 491/04 (2006.01)

 C07D 498/04 (2006.01) 

(11) 63762 B1 

(21) P-2022/1010 (22) 18.11.2016. 

(30) US  19.11.2015.  201562257342 P 

US  06.05.2016.  201662332632 P 

US  08.09.2016.  201662385099 P 

(86) WO 18.11.2016.   PCT/US2016/062730 

(87) WO 26.05.2017.   WO 2017/087777 

(96) 18.11.2016.   16805690.1 

(97) 10.08.2022.   EP3377488 B   2022/32   EN 

(54) HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA KAO 

IMUNOMODULATORI 

HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS 

IMMUNOMODULATORS 

(73) INCYTE CORPORATION, 1801 Augustine Cut-

Off, Wilmington, DE 19803, US 

(72) LI, Jingwei, 225 Welch Way, Westfield, New 

Jersey 07090, US; WU, Liangxing, c/o Incyte 

Corporation 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, US; YAO, Wenqing, 45 Magnolia 

Way, Chadds Ford, Pennsylvania 19317, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  C07D 487/04 (2006.01)

 A61K 31/5025 (2006.01)

 A61P 3/10 (2006.01)

 A61P 9/00 (2006.01) 

(11) 63796 B1 

(21) P-2022/1062 (22) 14.07.2011. 

(30) US  16.07.2010.  36509810 P 

(96) 14.07.2011.   19194956.9 

(97) 07.09.2022.   EP3597650 B   2022/36   EN 

(54) INHIBITORI ALDOZA REDUKTAZE I 

NJIHOVA UPOTREBA 

ALDOSE REDUCTASE INHIBITORS AND USES 

THEREOF 

(73) THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY 

IN THE CITY OF NEW YORK, 412 Low Memorial 

Library, 535 West 116th Street, New York,  

NY 10027, US 

(72) WASMUTH, Andrew, 530 84th Street, Brooklyn, NY 

11209, US; LANDRY, Donald W., 29 Claremont Avenue, 

New York, NY 10027, US; DENG, Shi, Xian, 34 Ogden 

Avenue, White Plains, NY 10605, US; RAMASAMY, 

Ravichandran, 19 Kensington Road, Ardsley, NY 10502, 

US; SCHMIDT, Ann Marie, 242 Haven Road, Franklin 

Lakes, NY 07417, US; MYLARI, Banavara, L., 27 Harvest 

Glen, East Lyme CT, NY 06333, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  C07D 493/22 (2006.01)

 A61K 31/357 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63755 B1 

(21) P-2022/1078 (22) 03.04.2018. 

(30) US  05.04.2017.  201762482030 P 

US  29.06.2017.  201762526677 P 

US  15.11.2017.  201762586416 P 

US  15.11.2017.  201715814105 

(86) WO 03.04.2018.   PCT/US2018/025887 

(87) WO 11.10.2018.   WO 2018/187331 

(96) 03.04.2018.   18719390.9 

(97) 07.09.2022.   EP3606928 B   2022/36   EN 

(54) MAKROCIKLIČNO JEDINJENJE I 

NJEGOVA UPOTREBA 

MACROCYCLIC COMPOUND AND USES THEREOF 

(73) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD 

COLLEGE, 17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138, 

US; EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 4-6-10 

Koishikawa Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP 

(72) KISHI, Yoshito, 75 Cambridge Parkway Unit E902, 

Cambridge, MA 02142-1233, US; KIRA, Kazunobu, c/o 

Eisai Co. Ltd. Tsukuba Research Laboratories 5-1-3 

Tokodai, Ibaraki Tsukuba-shi 300-2635, JP; ITO, Ken, 

c/o Eisai Co. Ltd. Tsukuba Research Laboratories 5-1-3 

Tokodai, Ibaraki Tsukuba-shi 300-2635, JP 

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

(51)  C07D 498/10 (2006.01)

 A61K 31/5386 (2006.01)

 A61P 25/32 (2006.01)

 A61P 25/34 (2006.01)

 A61P 25/36 (2006.01) 

(11) 63734 B1 

(21) P-2022/1052 (22) 15.11.2016. 

(30) EP  16.11.2015.  15382566 

(86) WO 15.11.2016.   PCT/EP2016/001907 

(87) WO 26.05.2017.   WO 2017/084752 

(96) 15.11.2016.   16797458.3 

(97) 19.10.2022.   EP3377500 B   2022/42   EN 

(54) OKSADIAZASPIRO JEDINJENJA ZA LEČENJE 

ZLOUPOTREBE DROGA I ZAVISNOSTI 

OXADIAZASPIRO COMPOUNDS FOR THE 

TREATMENT OF DRUG ABUSE AND ADDICTION 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Passeig de 

la Zona Franca, 109, 4ª Planta, 08038 Barcelona, ES 

(72) VIRGILI-BERNADO, Marina, C/ Baldiri Reixac 

10, 08028 Barcelona, ES; ALMANSA-ROSALES, 

Carmen, C/ Teodora Lamadrid no. 41Ent. 4a, 08022 

Barcelona, ES; ALEGRET-MOLINA, Carlos, C/ Baldiri 

Reixac 10, 08028 Barcelona, ES 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
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(51)  C07D 498/22 (2006.01)

 A61K 31/5383 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63787 B1 

(21) P-2022/1099 (22) 18.12.2018. 

(30) US  19.12.2017.  201762607528 P 

US  05.09.2018.  201862727124 P 

US  13.12.2018.  201862779283 P 

(86) WO 18.12.2018.   PCT/US2018/066158 

(87) WO 27.06.2019.   WO 2019/126121 

(96) 18.12.2018.   18893293.3 

(97) 28.09.2022.   EP3728271 B   2022/39   EN 

(54) MAKROCIKLIČNA JEDINJENJA ZA 

LEČENJE BOLESTI 

MACROCYCLIC COMPOUNDS FOR TREATING 

DISEASES 

(73) TURNING POINT THERAPEUTICS, INC., 10628 

Science Center Drive, Ste. 200, San Diego, CA 92121, US 

(72) ROGERS, Evan, W., 10628 Science Center Drive, 

Ste. 200, San Diego, California 92121, US; CUI, Jingrong, 

Jean, 10628 Science Center Drive, Ste. 200, San Diego, 

California 92121, US; ZHAI, Dayong, 10628 Science 

Center Drive, Ste. 200, San Diego, California 92121, 

US; ZHANG, Han, 10628 Science Center Drive, Ste. 

200, San Diego, California 92121, US; UNG, Jane, 

10628 Science Center Drive, Ste. 200, San Diego, 

California 92121, US; DENG, Wei, 10628 Science 

Center Drive, Ste. 200, San Diego, California 92121, 

US; WHITTEN, Jeffrey, 10628 Science Center Drive, 

Ste. 200, San Diego, California 92121, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07K 14/725 (2006.01)

 A61K 39/00 (2006.01)

 C07K 14/74 (2006.01)

 C12N 5/0783 (2010.01) 

(11) 63727 B1 

(21) P-2022/1044 (22) 16.03.2017. 

(30) US  16.03.2016.  201662308970 P 

GB  16.03.2016.  201604494 

(86) WO 16.03.2017.   PCT/EP2017/056289 

(87) WO 21.09.2017.   WO 2017/158116 

(96) 16.03.2017.   17710963.4 

(97) 31.08.2022.   EP3430037 B   2022/35   EN 

(54) TRANSFICIRANE T ĆELIJE I T-ĆELIJSKI 

RECEPTORI ZA UPOTREBU U IMUNOTERAPIJI 

PROTIV MALIGNIH TUMORA 

TRANSFECTED T-CELLS AND T-CELL 

RECEPTORS FOR USE IN IMMUNOTHERAPY 

AGAINST CANCERS 

(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-

Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, DE 

(72) MAURER, Dominik, Fleinerweg 7, 72116 

Moessingen, DE; ALTEN, Leonie, Weißdornweg 14, 

App. 161, 72076 Tübingen, DE; BUNK, Sebastian, 

Gertrud-Bäumer-Str. 19/1, 72074 Tübingen, DE 

 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07K 16/30 (2006.01)

 A61K 39/00 (2006.01) 
(11) 63738 B1 

(21) P-2022/1045 (22) 18.02.2014. 

(86) WO 18.02.2014.   PCT/EP2014/000433 

(87) WO 28.08.2014.   WO 2014/127906 

(96) 18.02.2014.   14707647.5 

(97) 19.10.2022.   EP2958945 B   2022/42   EN 

(54) KOMBINOVANA TERAPIJA KOJA 

UKLJUČUJE ANTITELA PROTIV KLAUDINA 

18.2 ZA LEČENJE KANCERA 

COMBINATION THERAPY INVOLVING 

ANTIBODIES AGAINST CLAUDIN 18.2 FOR 

TREATMENT OF CANCER 

(73) ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP; 

TRON - TRANSLATIONALE ONKOLOGIE AN DER 

UNIVERSITÄTSMEDIZIN DER JOHANNES 

GUTENBERG- UNIVERSITÄT MAINZ 

GEMEINNÜTZIGE GMBH, Freiligrathstrasse 12, 

55131 Mainz, DE 

(72) SAHIN, Ugur, Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116 

Mainz, DE; TÜRECI, Özlem, Philipp-von-Zabern-Platz 

1, 55116 Mainz, DE; MITNACHT-KRAUS, Rita, 

Taunusstrasse 45, 61169 Friedberg, DE; WÖLL, Stefan, 

Pommardstrasse 22a, 55299 Nackenheim, DE; JACOBS, 

Stefan, Friedenstrasse 7, 55252 Mainz-Kastel, DE; 

HEINZ, Cornelia, Auf den Elfmorgen 22, 55278 

Dalheim, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C08K 5/372 (2006.01)

 C08K 5/548 (2006.01)

 C08L 9/00 (2006.01)

 C08L 9/06 (2006.01) 

(11) 63748 B1 

(21) P-2022/1066 (22) 06.08.2019. 

(30) DE  16.08.2018.  102018213774 

(86) WO 06.08.2019.   PCT/EP2019/071109 

(87) WO 20.02.2020.   WO 2020/035353 

(96) 06.08.2019.   19752167.7 

(97) 05.10.2022.   EP3837310 B   2022/40   DE 

(54) SMEŠE GUME 

RUBBER MIXTURES 

(73) EVONIK OPERATIONS GMBH, Rellinghauser 

Straße 1-11, 45128 Essen, DE 

(72) WEHMEIER, André, Weißer Str. 22, 50996 Köln, 

DE; RÖBEN, Caren, Holunderweg 33, 45133 Essen, 

DE; ERHARDT, Sascha, Beuggener Strasse 48, 79618 

Rheinfelden, DE; HERMEKE, Julia, Hauptstrasse 6, 

70839 Gerlingen, DE; MOSER, Ralph, 1820 Meade 

Ave, San Diego, CA 92116, US; BAUER, Elisabeth, 

Tegernauer Dorfstr. 6a, 79692 Kleines Wiesental, DE;  
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ROSENSTINGL, Sebastian, Wallbrunnstraße 60, 79539 

Lörrach, DE; MAYER, Stefanie, Müssmattstr. 14, 79618 

Rheinfelden, DE 

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

(51)  C09D 5/08 (2006.01)

 B32B 7/12 (2006.01)

 B32B 25/02 (2006.01)

 B32B 25/08 (2006.01)

 B32B 25/16 (2006.01)

 B32B 25/18 (2006.01)

 B32B 27/06 (2006.01)

 B32B 27/16 (2006.01)

 B32B 27/18 (2006.01)

 B32B 27/20 (2006.01)

 B32B 27/26 (2006.01)

 B32B 27/32 (2006.01)

 C08K 3/34 (2006.01)

 C08L 23/22 (2006.01)

 C09D 123/22 (2006.01) 

(11) 63781 B1 

(21) P-2022/1073 (22) 15.11.2016. 

(30) DE  16.11.2015.  102015119790 

(86) WO 15.11.2016.   PCT/EP2016/077763 

(87) WO 26.05.2017.   WO 2017/085074 

(96) 15.11.2016.   16797530.9 

(97) 28.09.2022.   EP3334789 B   2022/39   DE 

(54) SASTAV ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE KOJI 

OBUHVATA NAJMANJE JEDNO PRVO 

JEDINJENJE I NAJMANJE JEDNO DRUGO 

JEDINJENJE 

ANTI-CORROSION COMPOSITION COMPRISING 

AT LEAST A FIRST COMPOUND AND AT LEAST A 

SECOND COMPOUND 

(73) DENSO-HOLDING GMBH & CO., Felderstrasse 

24, 51371 Leverkusen, DE 

(72) KAISER, Thomas, Markus, Pumpengasse 7, 52459 

Inden, DE; GRYSHCHUK, Oleg, Am Heidkamp 3, 

51381 Leverkusen, DE 

(74) ПСОДОРОВ, Драган, Хаџи Мелентијева 46, 

11000 Београд 
 

(51)  C10L 5/46 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01) 
(11) 63741 B1 

(21) P-2022/1048 (22) 29.10.2020. 

(96) 29.10.2020.   20204802.1 

(97) 21.09.2022.   EP3992269 B   2022/38   EN 

(54) POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU PELETA 

ČVRSTOG OBNOVLJIVOG GORIVA 

PELLETIZING FACILITY FOR THE GENERATION 

OF SOLID RECOVERED FUEL PELLETS 

(73) RWE GENERATION NL B.V., Amerweg 1, 4931 

NC Geertruidenberg, NL 

(72) EURLINGS, Johannes, Theodorus, Gerardus, 

Marie, , 6125 RC Obbicht, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 

(51)  C12N 9/02 (2006.01)

 C12P 7/04 (2006.01) 
(11) 63726 B1 

(21) P-2022/1038 (22) 15.12.2017. 

(30) EP  16.12.2016.  16204783 

(86) WO 15.12.2017.   PCT/EP2017/083030 

(87) WO 21.06.2018.   WO 2018/109167 

(96) 15.12.2017.   17825466.0 

(97) 31.08.2022.   EP3555269 B   2022/35   EN 

(54) PROIZVODNJA NEZASIĆENIH MASNIH 

ALKOHOLA I NEZASIĆENIH MASNIH ACIL 

ACETATA U KVASCU 

PRODUCTION OF DESATURATED FATTY 

ALCOHOLS AND DESATURATED FATTY ACYL 

ACETATES IN YEAST 

(73) DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, Anker 

Engelunds Vej 101, 2800 Kongens Lyngby, DK 

(72) BORODINA, Irina, Holtebakken 7, 2990 Nivå, DK; 

HOLKENBRINK, Carina, C/o BioPhero ApSDiplomvej 

378, st, 2800 Kongens Lyngby, DK; DAM, Marie, Inger, 

Sophie Magdelenes Vej 1B2. th., 3460 Birkerød, DK; 

LÖFSTEDT, Christer, Lagerbrings v 5F, 224 60 Lund, 

SE; DING, Baojian, Glasbjörksvägen 53, 24733 Södra 

Sandby, SE; WANG, Hong-Lei, Parternas Gränd 79 lgh 

1002, 226 47 Lund, SE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C12N 9/22 (2006.01)

 A61K 38/00 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 A61P 35/02 (2006.01)

 C07K 14/725 (2006.01)

 C07K 16/28 (2006.01)

 C07K 19/00 (2006.01)

 C12N 15/63 (2006.01) 

(11) 63798 B1 

(21) P-2022/1084 (22) 12.05.2014. 

(30) US  13.05.2013.  201313892805 

WO  13.05.2013.  PCT/US2013/040766 

WO  13.05.2013.  PCT/US2013/040755 

(86) WO 12.05.2014.   PCT/EP2014/059662 

(87) WO 20.11.2014.   WO 2014/184143 

(96) 12.05.2014.   14723436.3 

(97) 12.10.2022.   EP2997141 B   2022/41   EN 

(54) CD19 SPECIFIČNI HIMERNI ANTIGENSKI 

RECEPTOR I NJEGOVE PRIMENE 

CD19 SPECIFIC CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR 

AND USES THEREOF 

(73) CELLECTIS, 8, rue de la Croix Jarry,  

75013 Paris, FR 

(72) GALETTO, Roman, 12 rue Ernest Cresson, F-

75014 Paris, FR; SMITH, Julianne, 1675 York Avenue 

Apt 9K, New York, NY 10128, US; SCHARENBERG, 

Andrew, 1222 NW Norcross Way, Seattle, Washington 

98177, US; SCHIFFER-MANNIOUI, Cècile, 2 bis rue 

Georges Demesy, F-94350 Villiers-sur-Marne, FR 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
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(51)  C12N 15/113 (2010.01)

 A61K 31/713 (2006.01)

 A61P 9/00 (2006.01) 

(11) 63778 B1 

(21) P-2022/1119 (22) 13.11.2019. 

(30) WO  13.11.2018.  PCT/EP2018/081106 

EP  14.05.2019.  19174466 

(86) WO 13.11.2019.   PCT/EP2019/081158 

(87) WO 22.05.2020.   WO 2020/099476 
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(54) UPRAVLJAČKI SISTEM UREĐAJA ZA 

OBRADU KABLOVA, SISTEM UREĐAJA ZA 

OBRADU KABLOVA I POSTUPAK ZA 

KONTROLISANJE I UPRAVLJANJE 

UREĐAJIMA ZA OBRADU KABLOVA 

CABLE PROCESSING MACHINE CONTROL 

SYSTEM, CABLE PROCESSING MACHINE 

SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING AND 

CONTROLLING CABLE PROCESSING MACHINES 

(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6,  

6036 Dierikon, CH 

 

(72) EMMENEGGER, Daniel, Kastanienbaumstrasse 

198, 6047 Kastanienbaum, CH; ARPAGAUS, Beat, 

Humligenweid 2, 6386 Wolfenschiessen, CH 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  H04R 1/10 (2006.01) (11) 63732 B1 

(21) P-2022/0988 (22) 03.05.2019. 

(30) IT  04.05.2018.  201800005087 

(86) WO 03.05.2019.   PCT/IB2019/053622 

(87) WO 07.11.2019.   WO 2019/211801 

(96) 03.05.2019.   19726161.3 

(97) 27.07.2022.   EP3788795 B   2022/30   EN 

(54) ELEKTROAKUSTIČKA SLUŠNA ŠKOLJKA 

ZA SLUŠALICE SA OTVORENOM POLEĐINOM 

AN ELECTROACOUSTIC EARCUP FOR OPEN-

BACK HEADPHONES 

(73) RICCI, Andrea, Via Airasca 20,  

10040 Volvera (TO), IT 

(72) RICCI, Andrea, Via Airasca 20,  

10040 Volvera (TO), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/13 (2006.01) 

(11) 55862 B2 

(21) P-2017/0358 (22) 12.04.2010. 

(30) EP  21.04.2009.  09290298 

(86) WO 12.04.2010.   PCT/IB2010/051573 

(87) WO 28.10.2010.   WO 2010/122442 

(96) 12.04.2010.   10717263.7 

(97) 08.03.2017.   EP2421504 B   2017/10   EN 

(54) PEDIJATRIJSKI RASTVORI KOJI SADRŽE 

PROPRANOLOL 

PAEDIATRIC SOLUTIONS COMPRISING 

PROPRANOLOL 

(73) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45 Place 

Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR 

(72) CHAUMONT, Christine, C/O PIERRE FABRE 

DERMO-COSMETIQUE, 45 Place Abel Gance, 92100 

Boulogne-Billancourt, FR; CORDOLIANI, Jean-

François, C/O PIERRE FABRE DERMO-

COSMETIQUE, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 

Billancourt, FR; LEVERD, Elie, C/O PIERRE FABRE 

DERMO-COSMETIQUE, 45 Place Abel Gance, 92100 

Boulogne Billancourt, FR; MUGUET, Valérie, C/O 

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place 

Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR 

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

11070 Beograd 
 

(51)  A61M 5/32 (2006.01)

 A61M 5/20 (2006.01)

 A61M 5/31 (2006.01)

 A61M 5/315 (2006.01) 

(11) 59251 B2 

(21) P-2019/1134 (22) 01.12.2015. 

(30) US  03.12.2014.  201462086937 P 

(86) WO 01.12.2015.   PCT/US2015/063176 

(87) WO 09.06.2016.   WO 2016/089864 

(96) 01.12.2015.   15813198.7 

(97) 12.06.2019.   EP3226944 B   2019/24   EN 

(54) SKLOP SKIDAČA POKLOPCA ŠTITNIKA 

IGLE 

NEEDLE SHIELD PULLER CAP ASSEMBLY 

(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(72) ATTERBURY, William, G., c/o Eli Lilly and 

Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288, 

US; HASSENPFLUG, Eric, Gustin, c/o Eli Lilly and 

Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288, 

US; LAFEVER, Mark, c/o Eli Lilly and Company, P.O. 

Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288, US; 

MADLAND, Steven, Michael, c/o Eli Lilly and 

Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288, 

US; MCKENZIE, Christopher, Paul, c/o Eli Lilly and 

Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288, US 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  C07K 16/28 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01)

 A61P 31/12 (2006.01)

 A61P 31/14 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 A61P 35/02 (2006.01)

 C07K 14/705 (2006.01)

 C07K 16/08 (2006.01)

 C07K 16/10 (2006.01)

 C07K 16/30 (2006.01)

 C07K 16/32 (2006.01)

 C07K 16/42 (2006.01)

 C07K 16/46 (2006.01) 

(11) 53008 B2 

(21) P-2013/0463 (22) 03.04.2008. 

(30) EP  03.04.2007.  07006988 

EP  03.04.2007.  07006990 

US  24.04.2007.  931688P 

EP  13.03.2008.  08004741 

(86) WO 03.04.2008.   PCT/EP2008/002664 

(87) WO 09.10.2008.   WO 2008/119567 

(96) 03.04.2008.   08735001.3 

(97) 31.07.2013.   EP2155783 B   2013/31   EN 

(54) INTERSPECIJSKI SPECIFIČAN CD3-

EPSILON VEZUJUĆI DOMEN 

CROSS-SPECIES-SPECIFIC CD3-EPSILON 

BINDING DOMAIN 

(73) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH, 

Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE 

(72) KLINGER, Matthias, Am Buchenstock 24a, 82205 

Gilching, DE; RAUM, Tobias, Pienzenauerstrasse 110, 

81925 München, DE; RAU, Doris, Ter-Meer-Strasse 51, 

82008 Unterhaching, DE; MANGOLD, Susanne, 

Forstenrieder Allee 140a, 81476 München, DE; 

KISCHEL, Roman, Dr.-Johann-Heizer-Strasse 36, 

85757 Karlsfeld, DE; LUTTERBÜSE, Ralf, 

Fliederstrasse 11, 82061 Neuried, DE; HOFFMANN, 

Patrick, Hohenbirken 26b, 83670 Bad Heilbrunn, DE; 

KUFER, Peter, Am Kapellenacker 13, 85368 Moosburg, DE 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.11.2022. - 15.12.2022. године: 

 

Патент број 50359 чији је носилац KAPSCH 

TRAFFICCOM AG, Wagenseilgasse 1, A-1121 Wien, 

AT, престао је да важи дана 06.12.2022. године. 

 

Патент број 50503 чији је носилац DOO 

"RUBBER COMPANY", Vrbaška 16, 21480 Srbobran, 

RS, престао је да важи дана 21.11.2022. године. 

 

Патент број 50768 чији је носилац RICHTER 

GEDEON NYRT, Gyömröi üt 19-21, 1103 Budapest, 

HU, престао је да важи дана 27.11.2022. године. 

 

Патент број 51217 чији је носилац PETROV, 

Srđan, Kanjiški put 186, 24413 Palić, RS, престао је да 

важи дана 07.12.2022. године. 

 

Патент број 51288 чији је носилац VIRGINIA 

TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC., 2200 

Kraft Drive, Suite 1050, Blacksburg, VA 24060, US; 

IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH 

FOUNDATION,INC., 310 Lab of Mechanics, Ames, IA 

50011-2131, US, престао је да важи дана 12.12.2022. 

године. 

 

Патент број 51408 чији је носилац ZENTARIS 

IVF GmbH, Weismüllestrasse 50, D-60314 Frankfurt am 

Main, DE, престао је да важи дана 16.11.2022. године. 

 

Патент број 51828 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft,  Alfred-Nobel-Strasse 

50, , 40789 Monheim, DE, престао је да важи дана 

26.11.2022. године. 

 

Патент број 51867 чији је носилац 

POLJOPRIVREDNI FAKULTET, Trg D.Obradovića 8, 

21000 Novi Sad, RS; PRIRODNO-MATEMATIČKI 

FAKULTET, Trg D.Obradovića 3, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 11.12.2022. године. 

 

Патент број 52280 чији је носилац MERCK 

SHARP & DOHME LLC, 126 East Lincoln Avenue, 

07065, Rahway, New Jersey, US, престао је да важи 

дана 10.12.2022. године. 

 

Патент број 52683 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft,  Alfred-Nobel-Strasse 

50, , 40789 Monheim, DE, престао је да важи дана 

26.11.2022. године. 

Патент број 53110 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Strasse 

50, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 26.11.2022. године. 

 

Патент број 53111 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft,  Alfred-Nobel-Strasse 

50, , 40789 Monheim, DE, престао је да важи дана 

26.11.2022. године. 

 

Патент број 53112 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Strasse 

50, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 26.11.2022. године. 

 

Патент број 53113 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Strasse 

50, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 26.11.2022. године. 

 

Патент број 53922 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Strasse 

50, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 26.11.2022. године. 

 

Патент број 53923 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Strasse 

50, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 26.11.2022. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.05.2022. - 15.06.2022. године: 

 

Патент број 51377 чији је носилац SABAF 

S.p.A., Via dei Carpini 1, I-25035 Ospitaletto, IT, 

престао је да важи дана 17.05.2022. године. 

 

Патент број 51847 чији је носилац CRUCELL 

HOLLAND BV, Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, 

NL, престао је да важи дана 27.05.2022. године. 

 

Патент број 51973 чији је носилац UCB 

PHARMA GMBH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 

Monheim, DE, престао је да важи дана 07.06.2022. 

године. 

 

Патент број 52920 чији је носилац CRUCELL 

HOLLAND B.V., Archimedesweg 4 , 2333 CN Leiden , 

NL, престао је да важи дана 27.05.2022. године. 
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Патент број 52969 чији је носилац 

PANAJOTOVIĆ, Danijela, Nedeljka Čabrinovića 64/16, 

11000 Beograd, RS; PANAJOTOVIĆ, Zdenka, Nedeljka 

Čabrinovića 64/16, 11000 Beograd, RS; PANAJOTOVIĆ, 

Željka, Stojana Jankovića 5a, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 22.05.2022. године. 

 

Патент број 53191 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, 

BE, престао је да важи дана 07.06.2022. године. 

 

Патент број 53269 чији је носилац CRUCELL 

HOLLAND B.V., Archimedesweg 4, 2333 CN  Leiden, 

NL, престао је да важи дана 27.05.2022. године. 

 

Патент број 53307 чији је носилац KRŠIKAPA, 

Milovan, Karađorđeva 14, stan 181, 11080 Zemun, RS; 

KRŠIKAPA, Gorana, Ljutice Bogdana 2, sol.5, stan 30, 

11000 Beograd, RS; KRŠIKAPA, Jovanka, Karađorđeva 

14, stan 181, 11080 Zemun, RS, престао је да важи 

дана 09.06.2022. године. 

 

Патент број 53381 чији је носилац ZORIĆ, 

Goran, Šumski rasadnik bb, 11213 Padinska Skela, RS, 

престао је да важи дана 05.06.2022. године. 

 

Патент број 53408 чији је носилац Genfarma 

Laboratorio, S.L., Calle Cólquide 6, Edificio Prisma, 

1[deg] planta, puerta 2, 28230 Las Rozas, Madrid, ES, 

престао је да важи дана 19.05.2022. године. 

 

Патент број 53769 чији је носилац 

INNAVIRVAX, Génopole Entreprises, Campus 1, 4 rue 

Pierre Fontaine, 91058 Evry Cedex, FR, престао је да 

важи дана 01.06.2022. године. 

 

Патент број 54087 чији је носилац 

ELECTRICITÉ DE FRANCE, 22-30 Avenue de 

Wagram, 75008 Paris, FR; CENTRE NATIONAL DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), 3, rue 

Michel-Ange, 75016 Paris, FR, престао је да важи дана 

16.05.2022. године. 

 

Патент број 54228 чији је носилац KOVAČIĆ, 

Nikola, Vrbaška 19, 21480 Srbobran, RS, престао је да 

важи дана 21.11.2022. године. 

 

Патент број 54282 чији је носилац ABBVIE 

BAHAMAS LTD., Sassoon House Shirley Street & 

Victoria Avenue, New Providence, Nassau, BS, престао 

је да важи дана 10.06.2022. године. 

 

Патент број 54365 чији је носилац CHIESI 

FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo, 26/A, 43100 

Parma, IT, престао је да важи дана 08.06.2022. 

године. 

Патент број 54781 чији је носилац Summit 

(Oxford) Limited, 136A Eastern Avenue, Milton Park, , 

Abingdon, Ohxfordshire, OX14 4SB, GB, престао је да 

важи дана 02.06.2022. године. 

 

Патент број 54793 чији је носилац 

SCHWIHAG AG, Lebernstrasse 3, 8274 Tägerwilen, 

CH, престао је да важи дана 12.06.2022. године. 

 

Патент број 54838 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 

Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана 

15.06.2022. године. 

 

Патент број 55006 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

(NO. 2) LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,  

Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 

19.05.2022. године. 

 

Патент број 55470 чији је носилац 

HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED, Building 4, 

720 Cailun Road, Hi-tech Park, Shanghai 201203, CN, 

престао је да важи дана 26.05.2022. године. 

 

Патент број 55508 чији је носилац FIT FOR 

ME B.V., Heemraadssingel 196, 3021 DM  Rotterdam, 

NL, престао је да важи дана 12.06.2022. године. 

 

Патент број 55518 чији је носилац BERRY 

GENOMICS CO., LTD., Room B-246, No. 29 

Shengmingyuan Road Changping District, Beijing, CN, 

престао је да важи дана 01.06.2022. године. 

 

Патент број 55599 чији је носилац KRAUSS-

MAFFEI WEGMANN GMBH & CO.KG., Krauss-

Maffei-Strasse 11, 80997 München, DE, престао је да 

важи дана 23.05.2022. године. 

 

Патент број 55808 чији је носилац 

ECOSYNTH NV, Industrielaan 12, 9800 Denize, BE, 

престао је да важи дана 11.06.2022. године. 

 

Патент број 55823 чији је носилац SYMIC IP, 

LLC, 5980 Horton St., Suite 600, Emeryville, CA 94608, 

US, престао је да важи дана 25.05.2022. године. 

 

Патент број 56367 чији је носилац TAKEDA 

AS, Drammensveien 852, 1383 Asker, NO, престао је 

да важи дана 25.05.2022. године. 

 

Патент број 56394 чији је носилац STABLE 

SOLUTIONS LLC, 551 Mills Way, Goleta, CA 93117, 

US, престао је да важи дана 14.06.2022. године. 
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Патент број 56399 чији је носилац Kyowa Kirin 

Co., Ltd., 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-

0004, JP, престао је да важи дана 30.05.2022. године. 

 

Патент број 57072 чији је носилац ARCUSIN 

S.A., Pol. Ind. Pla d'Urgell, Av. Merlet, 8, 25245 Vila-

Sana, ES, престао је да важи дана 16.05.2022. године. 

 

Патент број 57999 чији је носилац JANSSEN 

SCIENCES IRELAND UC, Eastgate Village, Eastgate, 

Little Island, Co. Cork, IE, престао је да важи дана 

17.05.2022. године. 

 

Патент број 58140 чији је носилац JANSSEN 

SCIENCES IRELAND UC., Eastgate Village, Eastgate, 

Little Island, County Cork, IE, престао је да важи дана 

17.05.2022. године. 

 

Патент број 58412 чији је носилац AUG. 

WINKHAUS GMBH & CO. KG, August-Winkhaus-

Strasse 31, 48291 Telgte, DE, престао је да важи дана 

16.05.2022. године. 

 

Патент број 58804 чији је носилац CARDIFF 

GROUP, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, Bruinstraat 

70, 3520 Zonhoven, BE, престао је да важи дана 

16.05.2022. године. 

 

Патент број 59548 чији је носилац ORMESA 

S.R.L., 1, Via A. da Sangallo Frazione Paciana, 06034 

Foligno (PG), IT, престао је да важи дана 23.05.2022. 

године. 

 

Патент број 59650 чији је носилац THALES, 

Tour Carpe Diem, Place des Corolles, Esplanade Nord, 

92400 Courbevoie, FR, престао је да важи дана 

25.05.2022. године. 

 

Патент број 59656 чији је носилац 

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ 

OTVETSTVENNOST'YU "WDS", Ul. Kulakova 20 str. 

1G, Moscow 123592, RU, престао је да важи дана 

10.06.2022. године. 

 

Патент број 59757 чији је носилац 

DEBRECENI EGYETEM, Egyetem tér 1, 4032 

Debrecen, HU, престао је да важи дана 18.05.2022. 

године. 

 

Патент број 59967 чији је носилац ĐEKIĆ, 

Ljiljana, Mića Radakovića 2/9, 11080 Zemun, RS; 

JANKOVIĆ, Jovana, Pasterova 14, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 26.05.2022. године. 

 

Патент број 60285 чији је носилац JANSSEN 

SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY, 

Barnahely Ringaskiddy, Co Cork, IE, престао је да 

важи дана 17.05.2022. године. 

 

Патент број 60383 чији је носилац OSTARA 

NUTRIENT RECOVERY TECHNOLOGIES INC., 

690-1199 West Pender Street, Vancouver, British 

Columbia V6E 2R1, CA, престао је да важи дана 

14.06.2022. године. 

 

Патент број 60517 чији је носилац W. 

MÜLLER GMBH, Am Senkelsgraben 20, 53842 

Troisdorf, DE, престао је да важи дана 05.06.2022. 

године. 

 

Патент број 60687 чији је носилац KRČELIĆ, 

Nebojša, Krušedolska 13, 21000 Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 02.06.2022. године. 

 

Патент број 61114 чији је носилац DOOSAN 

LENTJES GMBH, Daniel-Goldbach-Straße 19, 40880 

Ratingen, DE, престао је да важи дана 15.06.2022. 

године. 

 

Патент број 61217 чији је носилац 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH, престао је да важи 

дана 14.06.2022. године. 

 

Патент број 61429 чији је носилац ECOLAB 

USA INC., 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102, US, 

престао је да важи дана 09.06.2022. године. 

 

Патент број 61624 чији је носилац CENTAR 

ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI 

D.O.O., Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 27.05.2022. године. 

 

Патент број 61654 чији је носилац SWIMC 

LLC, 101 West Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 

44115, US, престао је да важи дана 24.05.2022. 

године. 

 

Патент број 62539 чији је носилац EIS GMBH, 

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, DE, престао је да 

важи дана 01.06.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.11.2022. - 15.12.2022. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 50752 

промењена је у F-STAR BIOTECHNOLOGISCHE 

FORSCHUNGS-UND ENTWICKLUNGSGES.M.B.H., 

Schwarzenbergplatz 7, 1030 Vienna, AT; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

50785 промењена је у F-STAR 

BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNGS-UND 

ENTWICKLUNGSGES.M.B.H., Schwarzenbergplatz 7, 

1030 Vienna, AT; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

50830 промењена је у F-STAR 

BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNGS-UND 

ENTWICKLUNGSGES.M.B.H., Schwarzenbergplatz 7, 

1030 Vienna, AT; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54389 промењена је у Crystal Lagoons Technologies, 

Inc., 1395 Brickell Avenue, Suite 800 , Miami, FL 

33131, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

55241 промењена је у EDGE - THE PRECISION 

BLANKS COMPANY GMBH, Industrieweg 34, 23730 

Neustadt, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

55386 промењена је у ALEXION 

PHARMACEUTICALS, INC., 121 Seaport Boulevard, 

Boston, MA 02110, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

57624 промењена је у ABLIVA AB, Medicon Village, 

223 81 Lund, SE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

57625 промењена је у PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße 

19, 89264 Weißenhorn, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

57994 промењена је у ASTELLAS PHARMA 

EUROPE LTD., 300 Dashwood Lang Road, Bourne 

Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2NX, GB; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

58119 промењена је у ASTELLAS PHARMA 

EUROPE LTD., 300 Dashwood Lang Road, Bourne 

Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2NX, GB; 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

59303 промењена је у PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße 

19 , 89264 Weißenhorn, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

59570 промењена је у METSO OUTOTEC FINLAND 

OY, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

60733 промењена је у PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße 

19, 89264 Weißenhorn, DE; 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 50752 извршен је пренос на F-STAR 

THERAPEUTICS LIMITED, Eddeva B920, Babraham 

Research Campus, Cambridge, CB22 3AT, UK; 

 

За патент бр. 50785 извршен је пренос на F-STAR 

THERAPEUTICS LIMITED, Eddeva B920, Babraham 

Research Campus, Cambridge, CB22 3AT, UK; 

 

За патент бр. 50830 извршен је пренос на F-STAR 

THERAPEUTICS LIMITED, Eddeva B920, Babraham 

Research Campus, Cambridge, CB22 3AT, UK; 

 

За патент бр. 57704 извршен је пренос на F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG , Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH; 

 

За патент бр. 57994 извршен је пренос на 

TILLOTTS PHARMA AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 

Rheinfelden, CH; 

 

За патент бр. 58119 извршен је пренос на 

TILLOTTS PHARMA AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 

Rheinfelden, CH; 

 

За патент бр. 58809 извршен је пренос на 

ASAHI PHARMA CO., LTD., 5-1, Azuma 2-chome, 

Tsukuba City, Ibaraki 305-0031, JP; 

 

За патент бр. 59570 извршен је пренос на 

METSO MINERALS OY, Lokomonkatu 3, 33900 

Tampere, FI; 

 

За патент бр. 60704 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 
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За патент бр. 60769 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 61146 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 61368 извршен је пренос на 

ITALFARMACO S.P.A., Viale Fulvio Testi, 330, I-

20126 Milano (MI), IT; 

За патент бр. 61740 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 62509 извршен је пренос на F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG , Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
16.11.2022. - 15.12.2022. године 

  

Eвропски патент EP2137537 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 52922, носиоца Biogen MA Inc, 225 

Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US, 

нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2476633 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 53040, носиоца DELICA AG, Hafenstrasse 

120, 4127 Birsfelden, CH, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP2949335 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55607, носиоца YEDA RESEARCH & 

DEVELOPMENT COMPANY, LTD., P.O. Box 95, 

76100 Rehovot, IL, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2681273 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 56541, носиоца TOTAL RESEARCH & 

TECHNOLOGY FELUY, Zone Industrielle C, 7181 

Seneffe, BE, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2643322 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 56697, носиоца ABBVIE INC., 1 North 

Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, US, нису 

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2968302 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 56735, носиоца ABBVIE INC., 1 North 

Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, US, нису 

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2954892 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 57982, носиоца ABBVIE IRELAND 

UNLIMITED COMPANY, 70 Sir John Rogerson's 

Quay, Dublin 2, IE, нису имали дејства од почетка.  
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

(21) SDZ-2022/0009 (11) 2022/0009 

(22) 31.10.2022. (13) I1 

(71) MERCK CANADA INC., 16711 Trans-Canada 

Highway, QC H9H 3L1, Kirkland , CA 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 55505 

(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA KOJA 

SADRŽI NE-NUKLEOZIDNI INHIBITOR 

REVERZNE TRANSKRIPTAZE 

(92) 515-01-02940-21-001  04/07/2022  RS 

(95) DORAVIRIN ILI NJEGOVA FARMACEUTSKI 

PRIHVATLJIVA SO U KOMBINACIJI SA 

LAMIVUDINOM ILI NJEGOVOM FARMACEUTSKI 

PRIHVATLJIVOM SOLJU U KOMBINACIJI SA 

TENOFOVIROM ILI NJEGOVIM ESTROM,  

 

 

 

POSEBNO DIZOPROKSIL ESTROM ILI NJEGOVOM 

FARMACEUTSKI PRIHVATLJIVOM SOLJU, 

POSEBNO FUMARATNOM SOLJU 

 

(21) SDZ-2022/0010 (11) 2022/0010 

(22) 31.10.2022. (13) I1 

(71) MERCK CANADA INC., 16711 Trans-Canada 

Highway, QC H9H 3L1, Kirkland , CA 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 54017 

(54) NE-NUKLEOZIDNI INHIBITORI REVERZNE 

TRANSKRIPTAZE 

(92) 515-01-02873-21-002  13/05/2022  RS 

(95) DORAVIRIN ILI NJEGOVA FARMACEUTSKI 

PRIHVATLJIVA SO 
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection 

Certificate Granted 
 

(21) SDZ-2021/0010 (11) 71 

(22) 6.10.2021. (13) I2 

(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19,  

11000 Beograd, RS 

(68) 53061 

(54) INHIBITORI PROTEIN KINAZE 

(92) 515-01-03001-20-001  11/06/2021  RS; 515-01-

03002-20-001  11/06/2021  RS and 515-01-03003-20-

001  11/06/2021  RS  

(95) ABEMACIKLIB 

(94) 5 godina. 

 

(21) SDZ-2021/0006 (11) 72 

(22) 20.8.2021. (13) I2 

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

New York 10017, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19,  

11000 Beograd, RS 

(68) 55814 

(54) DERIVATI MAKROCIKLINA ZA TRETMAN 

PROLIFERATIVNIH BOLESTI 

(92) 515-01-01892-20-001  12/04/2021  RS and 515-01-

01893-20-001  12/04/2021  RS  

(95) LORLATINIB 

(94) 3 godine 1 mesec 23 dana. 

 

 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 

44 ЗИС / RS / IPO 

 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / 

Publications of Entered Changes of The Supplementary Protection Certifie 
16.11.2022. - 15.12.2022. године 

 

Промена имена/адресе 

Име или адреса подносиоца сертификата о 

додатној заштити број SDZ-2022/0008 промењена је 

у ALEXION PHARMACEUTICALS, INC., 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02110, US; 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01K 9/00 (2006.01) (11) 1777 U1 

(21)MP-2022/0032 (22) 21.02.2022. 

(54) HRANILICA ZA INDIVIDUALNO 

NAPAJANJE TELADI U GRUPNOM DRŽANJU 

GROUP FEEDER FOR INDIVIDUAL LIQUID 

FEEDING OF CALVES 

(73) ĆOSIĆ, Milivoje, selo Mionica, 14242 Mionica, RS 

(72) ĆOSIĆ, Milivoje, selo Mionica, 14242, Mionica, RS 
 

(51)  A01K 47/00 (2006.01) (11) 1779 U1 

(21) MP-2022/0071 (22) 10.11.2022. 

(54) LAKO PRENOSIVA PČELINJA KOŠNICA ZA 

APITERAPIJU 

EASILY PORTABLE BEE HIVE FOR APITHERAPY 

(73) MILJOJKOVIĆ, Božin, Miljakovački vinogradi 

35a, 11090 Beograd-Rakovica, RS 

(72) MILJOJKOVIĆ, Božin, Miljakovački vinogradi 

35a, 11090, Beograd-Rakovica, RS 
 

(51)  B04C 5/00 (2006.01) (11) 1776 U1 

(21) MP-2022/0050 (22) 25.05.2022. 

(54) ROTIRAJUĆA KOMORA SA UNUTRAŠNJIM 

PASIVNIM IMPELEROM ZA POBOLJŠANO 

RASPRŠIVANJE ČESTICA I PRODUŽENO 

VREME IZLAGANJA 

ROTATING DRUM CHAMBER WITH INNER 

PASSIVE IMPELLER FOR THE IMPROVED 

PARTICLE DISPERSION AND PROLONGED 

EXPOSURE TIME 

(73) INSTITUT ZA FIZIKU BEOGRAD, Pregrevica 

118, 11080 Zemun-Beograd, RS; MEDICINSKI 

FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU, Dr 

Subotića starijeg 1, 11000 Beograd, RS 

(72) KOLARŽ, Predrag, Svetogorska 30, 11000, 

Beograd, RS; ILIĆ, Anđelija, Ž., Nehruova 146, 11070, 

Novi Beograd, RS; TRBOVIĆ, Aleksandar, M., 

Kneginje Zorke 39/18, 11111, Beograd, RS; RISTIĆ, 

ĐUROVIĆ, Jasna, Lj., Bulevar kralja Aleksandra 217, 

11000, Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Tanja, Milentija 

Popovića 52, 11070, Novi Beograd, RS; JANKOVIĆ, 

Marko, Bulevar kralja Aleksandra 38, 11000, Beograd, RS 
 

(51)  G01G 19/02 (2006.01)

 G01G 21/00 (2006.01) 
(11) 1778 U1 

(21) MP-2022/0070 (22) 31.10.2022. 

(54) MOBILNA ČELIČNA KAMIONSKA 

ELEKTROMEHANIČKA VAGA 

MOBILE STEEL TRUCK ELECTROMECHANICAL 

SCALE 

(73) STEFANOVIĆ, Aleksandar, Laze Lazarevića 19, 

21000 Novi Sad, RS 

(72) STEFANOVIĆ, Aleksandar, Laze Lazarevića 19, 

21000, Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 ,  

21000 Novi Sad 
 

 



 

 

 

 

U 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 

46 ЗИС / RS / IPO 

 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Истеком законског рока од 10 година у периоду од 

16.11.2022. до 15.12.2022. године 

 

Мали патент број 1320 чији је носилац 

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA A.D.-

INSTITUT IMS, Bulevar vojvode Mišića 43, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 01.12.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1335 чији је носилац 

TOMAŠ, Branislav, Jovana Popovića 43, 22320 Inđija, 

RS, престао је да важи дана 27.11.2022. године. 

 

Мали патент број 1336 чији је носилац 

TOMAŠ, Branislav, Jovana Popovića 43, 22320 Inđija, 

RS, престао је да важи дана 27.11.2022. године. 

 

Мали патент број 1384 чији је носилац 

POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD, Trg 

Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad, RS, престао је 

да важи дана 08.12.2022. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.05.2022. - 15.06.2022. године 

 

Мали патент број 1397 чији је носилац 

RADOJA, Biljana, Kumanovska 33, 11080 Zemun, RS, 

престао је да важи дана 28.05.2024. године. 

 

Мали патент број 1411 чији је носилац 

TUPANJAC, Branislav, Cara Lazara 57, 21410 Futog, 

RS, престао је да важи дана 17.05.2022. године. 

 

Мали патент број 1461 чији је носилац ROSIĆ, 

Nevena, Studentski trg 19, ulaz 2, stan 25, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 06.06.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1664 чији је носилац 

STEVANOVIĆ, Vladimir, Omladinskih brigada 7v, 

11070 Novi Beograd, RS; ILIĆ, Milica, Žička 13, 11118 

Beograd, RS; MILIVOJEVIĆ, Sanja, Bulevar 

Oslobodjenja 104, 11042 Beograd, RS; PETROVIĆ, 

Milan, Šumadijska 22, 11080, Zemun, RS, престао је да 

важи дана 23.05.2022. године. 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

Очекивани датум престанка важења жига (181) Expected expiration date of the registration 

Број пријаве (210) Number of the application 

Датум подношења пријаве (220) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(300) Data relating to priority under the Paris Convention 

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

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

the registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2021-1985 (220) 19.11.2021. 

 (442) 30.12.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

ROUNDHEAT SYSTEM 

(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- 2022-95 (220) 24.01.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Yuliya Sergeevna Anufrieva, Stolyarnyy 

Pereulok 12, Sankt Peterburg, RU 

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

(540) 

 

(531) 05.03.13; 27.05.07; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, сива, црвена.  

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки удови, 

очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски помоћни уређаји за 

хендикепиране особе; апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад; игле за медицинску 

употребу, игле за зашивање, хируршке; рукавице за 

медицинску употребу; јастуци за употребу у медицини; 

хируршки прибор; вреће са ледом за медицинску 

употребу; убризгивачи за медицинску употребу; ласери 

за медицинску употребу; ласери за уклањање длака; 

ласери за подмлађивање коже; апарати за уклањање 

тетоважа; ласери за уклањање оштећења на кожи; ласери 

за уклањање вена; апарати за редуковање масти у телу; 

ласери за лечење псоријазе; ласери за лечење екцема и 

себореичног дерматитиса; апарати за лечење витилига, 

целулита и акни; лампе за медицинску употребу; 

шприцеви за медицинску употребу; апарати који се 

користе у медицинским анализама; маске које користи 

медицинско особље; медицински водећи конац; апарати 

за днк и рнк тестове за употребу у медицини; фластери 

за хлађење за медицинску употребу.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; академије 

(образовне); учење на даљину; настава; обука; услуге 

пружања обуке; организовање вођење конференција; 

организовање вођење конгреса; организовање 

изложби за образовне потребе; практична настава 

(обука путем демонстрације); организовање и вођење 

радионица (обука); организовање и вођење 

образовних форума уживо.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе; услуге медицинских клиника; болничке 

услуге; здравствена нега; медицинска помоћ; пластична 

хирургија; изнајмљивање медицинске опреме; услуге 

здравствених центара; услуге коришћења ласера и 

апарата за уклањање длака; подмлађивање коже; 

уклањање тетоважа; уклањање оштећења на кожи; 

уклањање вена; редуковање масти у телу; лечење 

псоријазе, екцема, себореичног дерматитиса, витилига, 

целулита и акни.  
 

(210) Ж- 2022-122 (220) 28.01.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Milan Golović, Radoja Dakića 5/17/24, 81000, 

Podgorica, ME 

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

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.01.04; 26.01.04; 26.01.19; 26.01.21; 26.01.22; 

26.04.10; 27.05.24  

(511) 16  штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја;  пластични омотачи, фолије и кесе 

за умотавање и паковање,  постери; огласни панои од 

папира или картона; бележнице, нотеси; албуми; 

папирни подметачи за чаше, кригле за пиво и за 

тањире; карте пића; штампане публикације;  

стољњаци од папира; прекривачи за столове од 

папира; планови, пројекти; нацрти; честитке; 

разгледнице; маркери за књиге; календари; портикле 

од папира; папирне или картонске кутије; амбалажа 

за флаше од папира или картона; салвете од папира; 

етикете од папира или картона; папирни филтери за 

кафу; летци, флајери; папирне кесе; пластичне кесе; 

торбе за куповину од папира или пластике.  

29  месо и јела од меса, а нарочито кобасице, тзв 

ногице, коленице, кисели купус, тзв. ”сауер краут” 

кобасице припремљено на традиционални начин 

како је по обичајима у немачкој покрајини баварска 

и граду Минхену.  

32  пиво пореклом из Минхена.  

35  услуге оглашавања и промоције производа пива и 

хране припремљених на традиционални начин како 

је по обичајима у немачкој покрајини баварска и у 

граду Минхену.  

41  образовне услуге у области припреме хране и 

пића и у вези са тим припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности, наиме услуге 

забављача; организовање такмичења (образовних 

или забавних); изнајмљивање сценског декора; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

продукција радио и телевизијских програма; 

оркестарске услуге; пружање услуга казина (игре на 

срећу); организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; услуге дискотека; 

пружање услуга у области образовања; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; организовање 

изложби за културне или образовне потребе; услуге 

игара на срећу; организовање спортских такмичења 

планирање забава (забава); припрема и вођење 

семинара; услуге спортских кампова; организовање и 

вођење радионица (обука); организовање такмичења 

у лепоти; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге караока; компоновање музике; услуге 

ноћних клубова (забава); фотографске репортаже; 

фотографисање; организовање модних ревија за 

забавне сврхе; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; омогућавање коришћења 

онлајн видео записа, који се не могу преузимати; 

организовање разгледања у пратњи водича; 

организовање костимираних забавних догађаја; услуге 

фотографисања дроном; организовање забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја; све наведено у 

области промоције припреме и производње пива и 

припреме и производњу хране и промоције 

угоститељских услуга, а све пријављене услуге се врше 

према обичајима у немачкој покрајини баварска и у 

граду Минхену.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај, наиме услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски); кетеринг хране и пића; услуге кафеа, 

услуге кафетерија; услуге кантина ; изнајмљивање 

привременог смештаја; пансионске услуге; услуге 

изнајмљивања кућа за одмор; услуге хотелског 

смештаја; услуге ресторана резервисање пансиона; 

услуге резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; пансион за 

животиње; услуге барова; услуге кампова за одмор 

(смештај); резервисање привременог смештаја; 

услуге мотела; изнајмљивање столова, столица, 

столњака и стакленог посуђа; изнајмљивање 

просторија за састанке; изнајмљивање апарата за 

кување; услуге пријема за привремени смештај 

(организовање долазака и одлазака); декорисање 

хране; декорисање колача; информације и савети у 

вези са припремањем оброка; услуге личног шефа 

кухиње услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај (предаја кључева); услуге 

оцењивања хране (пружања информација о храни и 

пићу); услуге ресторана који нуде храну за понети; у 

области промоције производње пива и промоције 

угоститељских услуга према обичајима у немачкој 

покрајини баварска и у граду минхену.  
 

(210) Ж- 2022-241 (220) 11.02.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 

86690 Mertingen, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Srculence 

(511) 30  пудинзи, пића на бази какаа; сутлијаш.  
 

(210) Ж- 2022-355 (220) 01.03.2022. 

 (442) 30.12.2022. 
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(731) Филип Живојиновић, Данила Лекића Шпанца 31, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17 

(511) 21  кућни или кухињске справе или посуде:  

бокали од стакла; чаше од стакла; грнчарија; 

подметачи за посуђе и подметачи за боце.  

29  желеи и џемови; јестиво уље; конзервирано 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  

33  алкохолна пића:вино.  
 

(210) Ж- 2022-466 (220) 11.03.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Rosanova d.o.o., Јурија Гагарина 81 локал 15, 

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.06  

(591) сива, жута  

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететска хранa и 

супстанце прилагођене за за употребу у медицини; 

дијететски додаци за људе.   

44  медицинске услуге;хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе.   
 

(210) Ж- 2022-601 (220) 31.03.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) BRAND ACADEMY DOO PALIĆ, Јосипа 

Колумба 33, 24413, Палић, RS 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Булевар Михајла 

Пупина 10в/VI/620, 11070, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 04.03.09; 05.03.13; 05.05.20; 07.03.01; 07.03.02; 

07.05.08; 22.05.10; 22.05.19; 25.01.05; 25.01.19; 

25.01.25; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.24; 

27.07.01; 29.01.14  

(591) беж, тамно зелена, светло зелена, бела  

(511) 16  амбалажни материјал за алкохолна пића 

направљен од хартије и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна 

пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића); 

дигестиве (ликере и жестока пића).  

33  алкохолна пића (изузев пива); битери (горка 

алкохолна пића); дигестиви (ликери и жестока пића).  

35  оглашавање; рекламирање; трговина на велико и 

на мало алкохолним пићима (изузев пивом); 

битерима (горким алкохолним пићима); дигестивима 

(ликерима и жестоким пићима).  
 

(210) Ж- 2022-864 (220) 16.05.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Брун & Брун д.о.о., Магистратски трг 10, 

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црнa, белa  

(511) 35  услуге малопродаје уметничких дела од 

стране уметничких галерија; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; промоција 

продаје за друге; услуге продаје путем лицитације; 

услуге посредовања у трговини; пружање пословних 
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информација путем интернет странице; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; тражење спонзорства; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе.  

41  културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; изнајмљивање 

уметничких дела; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање и спровођење концерата; 

организовање и вођење конференција; организовање 

изложби за културне или образовне потребе; 

организовање костимираних забавних догађаја; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање такмичења [образовних или 

забавних].  

45  услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(210) Ж- 2022-900 (220) 20.05.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) NOVI PARTIZAN SAG DOO BEOGRAD, 

Проте Матеје 30/6, 11000, Београд, RS 

(740) Јана Полак, адвокат, Проте Матеје 30/6,  

11000, Београд 

(540) 

NOVI PARTIZAN 

(511) 9  апарате и инструменте за научна испитивања 

у лабораторијама; апарате за обуку и симулаторе, на 

пример, лутке за реанимацију, симулаторе за 

управљање и контролу возила; апарате и 

инструменте за контролу и праћење летелица, 

пловила и беспилотних возила, на пример 

навигационе инструменте, трансмитере, компасе за 

мерење, GPS апарате, апарате за аутоматско 

управљање за возила; сигурносне и безбедносне 

апарате и инструменте, сигурносне мреже, сигнална 

светла, апврате-ва саобраћајну светлосну 

сигнализацију, ватрогасна возила, звучне аларме, 

сигурносне токене као уређаје за шифровање; одећу 

која штити од озбиљних или повреда опасних по 

живот, на пример, одећу за заштиту од несрећа, 

радијације и ватре, одећу отпорну на метке, 

заштитне кациге, спортске штитнике за главу, 

спортске штитнике за уста, заштитна одела за 

пилоте, штитнике за колена за раднике; оптичке 

апарате и инструменте, на пример, наочаре, 

контактна сочива, увеличавајућа стакла, огледала за 

инспекцијски рад, шпијунке за врата; магнете; 

паметне сатове, носиве уређаје за мерење 

активности; командне палице (џојстике) за употребу 

са рачуна ром, осим за видео игре, кациге за 

виртуелну стварност, паметне наочаре; кутије за 

наочаре, футроле за паметне телефоне, специјално 

направљене футроле за фоторграфске апарате и 

инструменте; банкомате, машине за фактурисање, 

инструменте и машине за испитивање материјала; 

батерије и пуњачеза електронске цигарете; уређаје за 

електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; лабораторијске роботе, роботе за 

наставу, роботе за сигурносни надзор, хуманоидне 

роботе са вештачком интелигенцијом за употребу у 

научном истраживању.   

28  апарате за забаву и игру, укључујући и 

управљаче за њих; играчке новитете за шале и 

забаве, на пример, карневалске маске, папирне 

шешире за забаве, конфете, експлозивне конфете за 

забаве и новогодишње праскаве бомбоне; прибор за 

лов и риболов,нарочито штапове за пецање, мреже са 

дршком за риболов, мамце, ловачке вабилице; 

опрему за различите спортове и игре.   
 

(210) Ж- 2022-993 (220) 03.06.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) ODM COLLECTIONS DOO BEOGRAD, 

Ломина 20, 11000, Београд, RS 

(740) Дејан Вуковић, адвокат, Теодора Драјзера 34, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, сива.  

(511) 36  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

услуге осигурања; послови везани за непокретности; 

услуге финансијских трансакција и плаћања; 

финансијске и кредитне услуге; групно 

финансирање; услуге агенција за промет некретнина, 

најам апартмана, убирање најамнине; услуге 

берзанског посредовања.  
 

(210) Ж- 2022-1065 (220) 07.06.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Удружење грађана за борбу против трговине 

људима и свих облика насиља над женама 

АТИНА, Ћустендилска 28, 11000, Београд, RS 
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(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 

Bagel Бејгл 

(511) 16  налепнице; хартија, картон; плакати; 

памфлети; лифлети; визит карте; проспекти; 

каталози; кесе од папира; брошуре; леци; папирна 

амбалажа за паковање; картонска амбалажа за 

паковање; картонске кутије; картонске кутије за 

паковање хране штампане ствари; пластични 

материјал за паковање; пластичне кесе; пластичне 

кутије; пластичне кутије за паковање хране; футроле; 

фолије; омоти; пластична ампалажа; штампарска 

слова; клишеи; штамбиљи; жигови [печати]; печати 

са адресом; папир; постери; огласни панои од папира 

или картона; бележнице, нотеси; фасцикле за списе; 

новине; фасцикле за списе; новине; периодичне 

публикације; свеске; меморандуми; коверте; печати; 

штампане публикације; календари; етикете од 

папира или картона; налепнице; папирни и 

картонски материјали; салвете.   

30   крофне; воћне салате: салате; преливи за салате; 

чизкејк, торта од сира (Cheesecake); тарт; вочни намази; 

намази од вишње, јагоде, малине, лимуна, поморанџе, 

јагоде; палачинке, слатке и слане; канапеи, слатки и 

слани; кондиторски производи, сладоледи; брашно; 

брашно и препарати од житарица (осим сточне хране); 

житарице; штанглице од житарица; житарице са 

високим садржајем протеина; мафини; буритос; ароме 

за кулинарске сврхе; кнедле; вафли; резанци; овсена 

каша; граноле; мусли; пахуљице од жита и сушеног 

воћа; кекс; колачи; глазура за колаче,  адитиви у 

кулинарству; крема; згушњивачи за кување; кисело 

тесто; грицкалице на бази житарица; грицкалице на 

бази пиринча; јогурт; кефир; сладолед; пшеничне клице 

за људску исхрану; прехрамбене житарице; печени 

кукуруз, кукурузно брашно; куркума; кус-кус; гриз; 

тестенина; макарони; палачинке; десерти (кондиторски 

производи), чоколадни мусови, мускатни орашчићи; 

прашци за пециво; кнедле; торте; пите; пите са месом; 

пите са сиром; пите са поврћем; пице; житарице; 

фондан; кокице; пралине; слаткиши; слаткиши за торте; 

чоколадни украси за торте; зачини; природни 

заслађивачи; производи од овсене каше: медењаци; 

пудинг; прах за колаче; колачи; пшенично брашно; 

равиоли; рамен Uапанско јело на бази резанаца), 

пиринач; инстант пиринач; пиринчана пулпа за 

кулинарске потребе; пудинг од пиринча; пиринчани 

колачи; сендвичи; сосови; зачини, сосови за тестенине; 

тестенина и резанци; јела са резанцима; шпагети; 

канелоне; равиоли; фусили; намази на бази чоколаде; 

пролећне ролнице; двопек; презле; суши; табуле; тако; 

тапиоку; торте; халва; сода бикарбона (натријум 

бикарбонат за потребе кувања); лед; замена за кафу; 

напици на бази кафе; кафа;, напици на бази ча]а: 

охлађени чај, чај, напици на бази какаа; какао; шећер; 

напици на бази камилице; напици на бази чоколаде; 

паковани оброци.   

35  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално оглашавање; телевизијско 

оглашавање; смс и ммс оглашавање; дигитални 

маркетинг; дистрибуција рекламних, маркетиншких 

и промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 

са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 

политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; 

ажурирање рекламно г материјала; регрутовање; 

услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта; 

услуге маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама 

података; израда рекламних текстова; папирологија; 

наручивање услуга за друге; процене и анализе 

пословања; услуге рекламних агенција; организација 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

организација изложби У комерцијалне или рекламне 

сврхе; прикупљање пословних информација; 

оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и 

вођење пословних састанака; студије тржишта; 

пословно управљање и администрација; пословна 

помоћ, управгьање и административне услуге; 

продукција телевизијских и радио реклама; пословне 

истраге; прикупљање и компилација новинских 

чланака на тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање 

рекламних информација у компјутерској бази 

података; креирање докумената; креирање 

статистике; управљање подацима помоћу рачунара; 

истраживање мишљења; израда рекламног 

материјала и реклама; пословне информације 

обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге 

наручивања [за друге]; канцеларијске услуге; 

скупљање и систематско сређивање података у 

базама података; прикупљање података; производња 

рекламних филмова; регрутовање и управљање 

кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна 

администрација; систематско сређивање података у 

рачунарским базама података; комерцијално 

управљање пројектима; истраживање тржишта; 

прикупљање пословних информација; услуге 

комерциiалне пословне подршке.   
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43  услуге исхране и пића; услуге припреме хране; 

услуге хране и пића за понети; услуга достава хране 

и пића на кућну адресу; деликатесна храна; кетеринг 

услуге; услуге бара; услуге кантина; услуге кафеа; 

услуге кафетерије; ресторанске услуге;  услуге 

печења; услуге снек барова;  трговина храном и 

пићем на велико и мало; трговина кондиторским 

производима на велико и мало; посласитичарнице; 

ресторани брзе хране (fastfood).   
 

(210) Ж- 2022-1216 (220) 23.06.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Војводе 

Мицка Крстића 1М/13, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди, хербициди.  

35  дизајнирање рекламног материјала; писање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

објављивање рекламних текстова; дистрибуција 

рекламног материјала.  
 

(210) Ж- 2022-1226 (220) 24.06.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) ZELENI SOKOVI NEMET doo, Rogaška 10  , 

24413 , Palić, Subotica, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 04.05.01; 05.07.02; 26.01.02; 26.01.14; 

26.01.15; 26.01.22; 27.01.12; 27.05.03; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.03; 29.01.06  

(591) светло зелена, тамно зелена, бела  

(511) 5  дијететски лиофилизовани сок од спелте са 

додатком омега-3 масне киселине у облику таблете; 

дијететски сок од спелте; дијететски сок са додатком 

омега масних киселина, витамина, ензима, минерала, 

микроелемената и аминокиселина; дијететски додаци 

(додаци исхрани) за људе; биљна влакна, дијететска; 

течни витамински додаци исхрани; напици са 

воћним соком за дијабетичаре прилагођени за 

медицинску употребу; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; житарице 

прилагођене за дијететску и медицинску примену; 

дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени 

производи прилагођени за медицинске потребе.  

30  замрзнуте спелтине житарице; замрзнути сок од 

спелте; замрзнути сок од јечма на бази спелте; 

замрзнути сок од жита на бази спелте; производи од 

спелтиних житарица; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед на бази спелте; мед са додатком спелте; 

лед са додатком спелте (замрзнута вода).  

32  безалкохолни напитак обогађен витаминима и 

минералима на бази спелте; сок од спелтиних 

житарица; сок од спелте; сок од јечма на бази спелте; 

сок од жита на бази спелте; сок од пшеничне траве 

на бази спелте; безалкохолни напици обогаћени 

витаминима на бази спелте; напици за спортисте 

обогаћени протеинима на бази спелте; безалкохолни 

напици са медом на бази спелте ; безалкохолни 

напици на бази спелте; минералне и содне воде на 

бази спелте; воћни напици и воћни сокови од спелте; 

сирупи и други безалкохолни препарати за прављење 

напитака на бази спелте.  
 

(210) Ж- 2022-1229 (220) 24.06.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) A1 Srbija d.o.o. Beograd, Милутина 

Миланковића 1ж, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Иван Јанковић, Његошева 54/I, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.17; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 35  компјутерско управљање подацима, услуге 

телефонских централа. 

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

38  услуге омогућавања једном лицу да комуницира 

са другим; услуге оногућавања преноса порука једне 

особе другој; услуге омогућавања визуелне или 

говорне комуникације једне особе са другом; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос дигиталних фајлова 
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и електронске поште; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; радио и 

телевизијско емитовање; пружање услуга 

причаоница и форума на интернету; услуге 

телефонске и гласовне поште; услуге 

телеконференција и видеоконференција.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

рачунарске и технолошке услуге за обезбеђивање 

рачуна рских података и информација о личности и 

финансијама и за откривање неовлашћеног приступа 

подацима и информацијама, на пример, услуге 

заштите од рачунарских вируса; електронског 

надгледања података о заштити личности ради 

откривања крађе идентитета путем интернета; 

консултантске услуге у области рачунарске и 

интернет сигурности и услуге шифровања података 

софтвер као услугу (SaaS); платформа као услугу 

(PaaS); услуге индустријских анализа и 

индустријских истраживања; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  

45  правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке 

заштите материјалне имовине и лица; услуге у 

области истраживања и надгледања које се односе на 

физичку сигурност лица и сигурност материјалне 

имовине уз примену технолошких решења средњег и 

високог нивоа заштите за потребе идентификације 

физичких лица и њихове документације.   
 

(210) Ж- 2022-1306 (220) 11.07.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Acer Incorporated  , 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., 

Songshan Dist.  , TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541  , TW 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

[инспекцију], спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос или 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, двд 

и други дигитални носачи података; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података; 

апарати за гашење ватре; рачунари; рачунарски 

хардвер; ручни рачунари; таблет рачунари; 

рачунарски софтвер; рачунарске периферне 

јединице; штампачи; рачунарски сервери; лаптоп 

рачунари; ноутбук рачунари; стони рачунари; 

мобилни телефони; уређаји за складиштење 

података; електронске игре; машине за видео игре; 

рачунарски терминали; телевизијски декодери; видео 

пројектори; радио апарати; звучници; микрофони; 

слушалице; бубице; тјунери; аутоматске машине за 

продају и механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; рачунарски фирмвер; помоћни 

рачунарски софтвери; скенери [опрема за обраду 

података]; монитори; екрани на додир; модеми; 

тастатуре за рачунаре; миш [рачунарска периферна 

опрема]; мишеви са куглицом за управљање 

[рачунарски периферни уређаји]; плочице на додир 

за рачунаре; светлосне оловке; џојстици; контролери 

за игрице; графички таблети; графичке табле; 

адаптери; адаптери за картице; каблови и конектори; 

магнетно-оптичке јединице; јединице чврстих 

дискова; дискетне јединице; драјвери за пцмциа 

уређаје; кертриџи и магнетне траке за рачунаре; цд 

ром уређаји; цд читачи (цд-р); цд резачи (цд-рw); двд 

ром уређаји; двд резачи; ссд уређаји за складиштење 

података; контролери редундантног низа независних 

дискова [раид]; уређаји за масовно складиштење 

података; мрежни адаптери; кабловски модеми; 

рутери, мрежни мостови, мрежни пролази и 

чворишта; електронски уређаји широке потрошње; 

телефони; лични дигитални асистенти [пда]; 

дигитални видео снимачи; видео рекордери; 

телевизори, дигитални телевизори; стерео 

пријемници; двд плејери; компакт диск плејери; мп3 

плејери; дигитални аудио плејери и рекордери; 

аудио-појачивачи; синтисајзери гласа и говора; 

генератори видео специјалних ефеката; фотографске 

камере; камкордери; дигитални фотоапарати; видео 

декови; видео конвертери; читачи бар-кодова; читачи 

магнетних трака; телекомуникацијска опрема; 

телекомуникациони апарати и инструменти; 

мобилни телефони; смартфони [паметни телефони]; 

бежични комуникациони уређаји за пренос гласа, 

података, слика, аудио, видео и мултимедијалних 

садржаја; апарати за мрежну комуникацију; ручни 

дигитални електронски уређаји путем којих се може 

приступити интернету и којима се могу послати, 

примити и складиштити телефонски позиви, 

електронска пошта и остали дигитални подаци; 

носиви рачунарски хардвер; носиви дигитални 

електронски уређаји путем којих се може 

приступити интернету, и којима се могу послати, 

примити и складиштити телефонски позиви, 

електронска пошта и остали дигитални подаци; 

паметни сатови; паметне наочаре; паметно прстење; 

носиви уређаји за мерење активности; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; читачи 

електронских књига; рачунарски софтвер за 

подешавање, конфигурисање, рад и контролу 
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рачунара, рачунарске периферне опреме, мобилних 

уређаја, мобилних телефона, паметних сатова, 

паметних наочара, носивих уређаја, бубица, 

слушалица, телевизора, телевизијских декодера, 

аудио и видео читача и снимача, система кућног 

биоскопа, и забавних система; софтвер за развој 

апликација; софтвер за рачунарске игре; унапред 

снимљени аудио, видео и мултимедијални садржаји 

који се могу преузимати; рачунарске периферне 

јединице; периферни уређаји за рачунаре, мобилне 

телефоне, мобилне електронске уређаје, носиве 

електронске уређаје, паметне сатове, паметне 

наочаре, бубице, слушалице, телевизоре, декодере за 

телевизоре и аудио и видео уређаје за репродукцију 

и снимање; носиви периферни уређаји за употребу са 

рачунарима, мобилним телефонима, мобилним 

електронским уређајима, паметним сатовима, 

паметним наочарама, паметним прстеновима, 

бубицама, слушалицама, телевизорима, декодерима 

за телевизоре и аудио и видео уређајима за 

репродукцију и снимање; апарати за биометријску 

идентификацију и потврду идентитета; 

акцелерометри; мерачи висине; апарати за мерење 

раздаљине; апарати за снимање раздаљине; бројачи 

корака; апарати за мерење притиска; индикатори 

притиска; монитори, дисплеј екрани, дисплеј екрани 

који се носе на глави и слушалице са микрофоном за 

употребу са рачунарима, паметним телефонима, 

мобилним електронским уређајима, носивим 

електронским уређајима, паметним сатовима, 

паметним наочарима, телевизорима, декодерима за 

телевизоре и аудио и видео уређајима за 

репродукцију и снимање; дисплеји, наочаре, 

контролери и слушалице са микрофоном за 

виртуелну и проширену стварност; 3д наочаре; 

наочаре [оптика]; наочаре за сунце; стакла за 

наочаре; оптичка стакла; оптичка роба; оптички 

апарати и инструменти; фотоапарати; блицеви за 

фотоапарате; тастатуре, мишеви, подлоге за мишеве, 

штампачи, дискетне јединице и хард дискови; 

апарати за снимање и репродукцију звука; дигитални 

аудио и видео уређаји за репродукцију и снимање; 

звучници; аудио појачала и пријемници; аудио 

уређаји за моторна возила; апарати за снимање и 

препознавање гласа; телевизијски апарати; 

телевизијски пријемници [телевизори] и монитори; 

радио предајници и пријемници; кориснички 

интерфејс за рачунаре и електронске уређаје 

уграђене у моторна возила, наиме електронске 

контролне табле, монитори, екрани осетљиви на 

додир, даљински управљачи, прикључне станице, 

конектори, прекидачи и гласовно активиране 

контроле; уређаји за глобално позиционирајући 

систем (гпс); навигациони инструменти; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

уређаји за даљинско управљање за контролу 

рачунара, мобилних телефона, мобилних 

електронских уређаја, носивих електронских уређаја, 

паметних сатова, паметних наочара, бубица, 

слушалица, аудио и видео уређаја за репродукцију и 

снимање, телевизора, декодера за телевизоре, 

звучника, појачала, система кућног биоскопа и 

система за забаву; носиви уређаји за контролу 

рачунара, мобилних телефона, мобилних 

електронских уређаја, паметних сатова, паметних 

наочара, бубица, слушалица, аудио и видео уређаја 

за репродукцију и снимање, телевизора, декодера за 

телевизоре, звучника, појачала, система кућног 

биоскопа и система за забаву; апарати за 

складиштење података; рачунарски чипови; батерије; 

пуњачи батерија; електрични и електронски 

конектори, спојнице, жице, каблови, пуњачи, докови, 

прикључне станице и адаптери за употребу са 

рачунарима, мобилним телефонима, ручним 

рачунарима, рачунарском периферном опремом, 

мобилним телефонима, мобилним електронским 

уређајима, носивим електронским уређајима, 

паметним сатовима, паметним наочарима, бубицама, 

слушалицама, аудио и видео уређајима за 

репродукцију и снимање, телевизорима и 

декодерима за телевизоре; интерактивни екрани 

осетљиви на додир; интерфејс за рачунаре, 

рачунарске екране, мобилне телефоне, мобилне 

електронске уређаје, носиве електронске уређаје, 

паметне сатове, паметне наочаре, телевизоре, 

декодере за телевизоре и аудио и видео уређаје за 

репродукцију и снимање; заштитне фолије 

прилагођене за рачунарске екране, екране мобилних 

телефона и екране паметних телефона; навлаке, 

торбе, футроле, омоти, траке и пантљике (врпце) за 

рачунаре, таблет рачунаре, рачунарске тастатуре, 

мобилне телефоне, мобилне електронске уређаје, 

носиве електронске уређаје, паметне сатове, паметне 

наочаре, бубице, слушалице, декодере за телевизоре 

и аудио и видео уређаје за репродукцију и снимање; 

екстерне батерије; селфи штапови; пуњачи за 

електронске цигарете; пуњачи у аутомобилима; 

бежични пуњачи; опрема за информациону 

технологију (ит опрема) и аудиовизуелна опрема; 

магнети, апарати за магнетизацију и 

демагнетизацију; научни и лабораторијски уређаји за 

третмане струјом; апарати, инструменти и каблови за 

струју; оптички уређаји, појачивачи и коректори; 

уређаји за безбедност, заштиту, протекцију и 

сигнализацију; уређаји за навигацију, вођење, 

праћење, циљање и израду мапа; инструменти, 

индикатори и контролери за мерење, откривање и 

надгледање; научно-истраживачки и лабораторијски 

апарати, образовни апарати и симулатори.  
 

(210) Ж- 2022-1366 (220) 25.07.2022. 

 (442) 30.12.2022. 
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(731) Привредно друштво "DAMAR CONFIT" д.о.о. 

Београд, Краља Милутина 37, 11000, Београд, RS 

(740) Душан Делић, адвокат, Стевана Дукића 7 

(540) 

 

(531) 05.11.05; 24.17.02; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17 

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; уља и масти за исхрану, све наведено 

садржи тартуфи.  

30  со, додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско 

биље, све наведено садржи тартуфи.  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

свеже зачинско биље, све наведено садржи тартуфи.  
 

(210) Ж- 2022-1397 (220) 02.08.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Fujian Longking Co., Ltd., No. 19, Gongyezhong Road, 

Xinluo District, Longyan City, 364000 Fujian Province, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.06; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  трансформатори [за струју]; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; исправљачи струје; електрични апарати 

за комутацију; регулациони апарати, електрични; 

инвертори струје; дистрибуционе конзоле [за струју]; 

разводне табле [за струју]; разводни ормани [за 

струју]; струјни адаптери.  

40  деконтаминација опасних материјала; уништавање 

отпада и смећа; спаљивање отпада и смећа; 

прочишћавање ваздуха; дезодорисање ваздуха; 

производња енергије; обрада тканина; обрада папира; 

обрада воде; обрада и руковање хемијским реагенсима.   

(210) Ж- 2022-1409 (220) 05.08.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag,  

Mölndals bro 2, 405 03 Göteborg, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

FLEXISHEETS 

(511) 3  средства за чишћење; целулозна вата за 

козметичку употребу, штапићи од вате за козметичку 

употребу ;средства за скидање шминке, лосиони за 

козметичку употребу; ватени штапићи за козметичку 

употребу;   
 

(210) Ж- 2022-1559 (220) 25.08.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 03.06.03; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.15; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.08  

(591) црнa Хекс  #0дб14б, ЦМYК: 80 0 100 0   

(511) 31  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље; живе животиње; свеже воће и 

поврће за животиње, наиме за кућне љубимце; храна 

и пића за животиње, наиме за кућне љубимце; семе, 

природне биљке и цвеће; сува готова гранулирана 

храна за псе и мачке; слад; кућни љубимци.  
 

(210) Ж- 2022-1560 (220) 26.08.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Момировић Марко, Карађорђева 12,  

15221, Свилеува, RS 

(540) 
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(531) 02.01.21; 25.01.06; 25.01.15; 26.01.14; 26.01.15; 

26.04.06; 26.04.10; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, бела, златна  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива.  
 

(210) Ж- 2022-1562 (220) 26.08.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, London SE1 2AQ, UK 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  апарати и инструменти за снимање, пренос, 

појачавање или репородукцију звука, слике, 

информација или кодираних података; електрични 

апарати и инструменти за контролу, тестирање (осим 

''ин-виво'' тестирања), сигнализацију и контролу 

(надзор); холограми; сим картице; телефонске 

картице; магнетни, дигитални и оптички носачи 

података; УСБ флеш меморије; апарати, 

инструменти и системи за сателитску навигацију; 

слушалице; антене; микропроцесори; електронски 

системи за глобално позиционирање; електронски 

апарати и инструменти за навигацију, праћење и 

позиционирање; делови и опрема за сву наведену 

робу; оперативни софтвер за виртуелну приватну 

мрежу [ВПН]; оперативни софтвер; оперативни 

софтвер за локалне мреже [лан]; УСБ оперативни 

софтвер; рачунарски софтвер који се може преузети 

путем интернета; софтвер за рачунарство у облаку; 

програми за мрежне оперативне системе; 

апликацијски софтвер; рачунарски софтвер за 

безбедан даљински приступ рачунару и 

комуникацијским мрежама; софтвер за управљање 

подацима, датотекама и базама података; софтвер за 

вештачку интелигенцију и машинско учење; софтвер 

за роботску аутоматизацију поступака [РПА]; 

софтвер за електронско плаћање; софтвер за заштиту 

рачунара; рачунарски софтвер - заштитни зид 

(firewall); електронске публикације (за преузимање) 

које се могу преузети онлајн из рачунарских база 

података или путем интернета; рачунарски софтвер и 

телекомуникацијски апарати (укључујући модеме) 

који омогућавају повезивање са базама података, 

локалним мрежама и интернетом; рачунарски 

софтвер који омогућава услуге телеконференција, 

видеоконференција и видеофона; рачунарски 

софтвер за приступ базама података, 

телекомуникацијским услугама, рачунарским мрежама и 

електронским огласним таблама; рачунарски програми 

за употребу код даљинског надзора; софтвер за ГПС 

навигацију; звучници; аудио-појачивачи; сателитске 

антене; уређаји за сателитску комуникацију; 

телекомуникациони и радиодифузни сателити; сигнални 

каблови за ИТ, ав и телекомуникације; антенски 

каблови; каблови и жице; електрични каблови и жице; 

каблови за повезивање мобилних уређаја високе 

дефиниције (МХЛ); софтвер за вештачку интелигенцију 

намењен за возила; рачунарски програми који 

омогућавају поглед са свих страна за возила; рачунарски 

системи за аутоматизовану контролу возила; рачунарски 

програми за управљање возилом; образовни медији који 

се могу преузимати ; виртуелни производи, наиме 

виртуелне сим картице; виртуелни производи, наиме 

виртуелне телефонске картице; виртуелни производи, 

наиме виртуелни мобилни телефони, таблети.  

38  телекомуникационе услуге; комуникационе 

услуге; онлајн информативне услуге у вези са 

телекомуникацијама; услуге размене података; 

пренос података путем телекомуникација; пренос 

дигиталних датотека; услуге сателитске 

комуникације; радиодифузне услуге; услуге видео 

порука; услуге видео конференција; услуге видео 

телефоније; пружање информација, рачунарских 

програма и било којих других података 

телекомуникационим путем (укључујући путем 

вебсајтова); услуге телефонске комуникације које се 

пружају за линије за помоћ и кол-центре; 

обезбеђивање корисничког приступа интернету; 

обезбеђивање и вођење електронских конференција, 

група за дискусију и четрумова; обезбеђивање 

приступа телекомуникационим инфраструктурама и 

мрежама за друге оператере и за трећа лица; 

изнајмљивање телекомуникационе инфраструктуре и 

мрежа другим оператерима и трећим лицима; услуге 

телекомуникацијског приступа; омогућавање приступа 

интернету на привременој основи за трећа лица; 

омогућавање електронског преноса података о 

електронском плаћању путем глобалне рачунарске 

мреже; услуге новинских агенција; слање вести и 

информација о актуелним дешавањима; давање и 

узимање у најам и лизинг апарата, инструмената, 

инсталација и компоненти за употребу у вези са 

наведеним услугама; омогућавање приступа 

електронској онлајн мрежи за проналажење 

информација; саветодавне, информативне и 

консултантске услуге у вези са свим горе наведеним; 

услуге кабловског и сателитског емитовања; 

телекомуникацијске услуге за путнике у ваздухоплову; 

омогућавање приступа услугама електронског плаћања, 

укључујући услуге електронског преноса средстава и 

он-лине трансакције; омогућавање 

телекомуникационих веза и мрежа за коришћење у вези 

са интернетом ствари [иот].  
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42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези са таквим услугама; вођење 

истраживачких, дизајнерских и развојних пројеката; 

техничко истраживање; услуге истраживања, 

пројектовања и развоја у вези са рачунарима, 

рачунарским програмима, рачунарским системима, 

решењима рачунарских софтверских апликација, 

рачунарским игрицама, софтверима за виртуелну 

стварност, системима за обраду података, управљањем 

подацима, системима за рачунарску обраду података, 

комуникационим услугама, комуникационим 

решењима, комуникационим апликацијама, 

комуникационим система и мрежним интерфејсима и 

пружање техничких консултантских услуга, 

информација и савета у вези са наведеним; 

пројектовање и развој оперативног софтвера за 

рачунарске мреже и сервере; пројектовање и развој 

оперативног софтвера за мреже за рачунарство у 

облаку; техничко пројектовање и планирање 

телекомуникационих мрежа; пројектовање и развој 

програма за безбедност на интернету; пројектовање и 

развој електронских система за заштиту података; 

техничко тестирање; индустријско тестирање; 

припрема техничких извештаја и студија; услуге 

рачунарства у облаку; одржавање, усавршавање и 

пројектовање рачунарског фирмвера, рачунарског 

софтвера и рачунарских програма; услуге рачунарског 

програмирања; припрема и обезбеђивање информација 

у вези са рачунарима и инфраструктуром за рачунарске 

мреже; услуге техничког саветовања и консултантске 

услуге из области информационе технологије и 

телекомуникација; саветовање у области мрежа и 

услуга рачунарства у облаку; услуге техничких 

консултација које се односе на примену и коришћење 

рачунарског софтвера; консултантске и информативне 

услуге из области интеграције рачунарских система, 

информационе технологије, саветовање и пружање 

информација у вези са информационим технологијама; 

саветовање у вези са безбедношћу рачунара; 

пројектовање и развој рачунарских система и 

телекомуникационих система и опреме; услуге 

оперативне подршке у вези са рачунарским мрежама, 

телекомуникационим мрежама и мрежама за пренос 

података; услуге програмирања које се пружају онлајн; 

програмирање програма за безбедност на интернету; 

изнајмљивање рачунара; услуге виртуелног и 

интерактивног стварања слика; креирање, вођење и 

одржавање база података, интранета и вебсајтова; 

креирање, одржавање и хостинг вебсајтова за друге; 

хостинг база података, веблогова и веб портала; 

хостинг платформи на интернету; хостинг рачунарских 

софтверских апликација за друге; хостинг меморијског 

простора на интернету; хостинг и изнајмљивање 

меморијског простора за веб сајтове; хостинг 

мултимедијских и интерактивних апликација; хостинг 

онлајн опреме за вођење интерактивних дискусија; 

хостинг онлајн веб простора за друге; хостинг 

компјутеризованих података, датотека, апликација и 

информација; хостинг сервера; инсталација и 

одржавање рачунарског софтвера; омогућавање 

привременог коришћења онлајн апликација, 

програмских алата и онлајн оперативног софтвера који 

се не може преузети за рачунарске мреже и сервере; 

изнајмљивање оперативног софтвера за рачунарске 

мреже и сервере; изнајмљивање веб сервера; 

омогућавање привременог коришћења онлајн 

оперативног софтвера који се не може преузети за 

приступ и коришћење мреже засноване на рачунарству 

у облаку; омогућавање привременог коришћења 

програма за безбедност на интернету; пружање 

информативних и саветодавних услуга онлајн о 

наведеним услугама из рачунарске базе података или 

путем интернета; надзор рачунарских система 

даљинским приступом; услуге обезбеђивања рачунара 

ради заштите од нелегалног приступа мрежи; 

управљање ит пројектима; конфигурација рачунарских 

мрежа путем софтвера; услуге интеграције рачунарских 

система; управљање рачунарским пројектима у области 

електронске обраде података [едп]; администрација 

сервера; услуге у области енергетске ефикасности, 

очувања енергије и управљања енергијом; спровођење 

истраживања и евалуационих студија о очувању 

животне средине, природним ресурсима и одрживој 

производњи енергије; техничке услуге за прикупљање 

информација од удаљених калкулатора потрошње 

енергије; саветовање и информисање о потрошњи 

електричне енергије, гаса, струје, топлоте и воде; 

услуге складиштења података; информативне и 

саветодавне услуге у вези са свим наведеним услугама. 

услуге рачунарских мрежа; услуге софтвера као 

сервиса [SааS] који садржи рачунарске софтверске 

платформе за вештачку интелигенцију; услуге софтвера 

као сервиса [SaaS]; пројектовање комуникационих 

система; консултантске услуге које се односе на 

софтвер за комуникационе системе; развој софтвера за 

комуникационе системе; одржавање софтвера за 

комуникационе системе; развој рачунарских 

платформи; услуге платформе као сервиса (PaaS).  
 

(210) Ж- 2022-1644 (220) 08.09.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) MBRAINTRAIN DOO BEOGRAD, 

Савска 19Г/3, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.17.02; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.21; 29.01.11  

(591) Pantone 248C (тамно) и 681 C (светло)  

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

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

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; вештачки удови очи и зуби; 

хируршки материјали за зашивање; терапеутски и 

помоћни уређаји за особе са инвалидитетом; апарати 

за масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад; 

апарати, уређаји и производи за сексуалне 

активности.   

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  
 

(210) Ж- 2022-1730 (220) 22.09.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(300) 1462458  07.04.2022.  BX. 

(731) COFRA AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

OX SPACE 

(511) 16  штампане ствари; часописи; постери; 

каталози.  

35  оглашавање; консултације у пословном 

управљању и организацији; пружање пословних 

информација; оглашавања на отвореном; 

изнајмљивање рекламног материјала и рекламног 

простора; унапређење продаје (за друге); 

организовање промотивних активности у сврху 

постизања лојалности купаца; организовање 

промотивних кампања; услуге малопродаје; 

изнајмљивање канцеларијске опреме.  

36  услуге везане за непокретности; лизинг; 

посредовање у промету некретнина; издавање 

канцеларијског и пословног простора 

[непокретности]; издавање намештеног 

(привременог) канцеларијског и пословног простора 

[непокретности].  

37  изградња; изградња, поправка и одржавање 

зграда; чишћење продавница и зграда.  

38  услуге телекомуникација; омогућавање приступа 

телекомуникацијским мрежама и изнајмљивање 

телекомуникацијских мрежа; омогућавање веза 

електронске телекомуникације и повезивања на 

интернет; омогућавање приступа садржајима, веб 

страницама и порталима.  

41  организовање догађаја; услуге разоноде; 

организовање и реализација конференција, 

радионица за обуку, конгреса и семинара.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај; кафе-ресторани, кафетерије, снек-барови, 

самоуслужни ресторани; барови; услуге деликатесне 

радње [ресторани]; пружање привременог смештаја 

за становање (хотели, пансиони); изнајмљивање 

привременог смештаја; резервисање привременог 

смештаја.  
 

(210) Ж- 2022-1731 (220) 22.09.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(300) 1462459  07.04.2022.  BX. 

(731) COFRA AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.07; 24.13.09; 24.17.25; 26.07.03; 26.07.25; 

27.05.22; 29.01.06  

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

(511) 16  штампане ствари; часописи; постери; 

каталози.  

35  оглашавање; консултације у пословном 

управљању и организацији; пружање пословних 
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информација; оглашавања на отвореном; 

изнајмљивање рекламног материјала и рекламног 

простора; унапређење продаје (за друге); 

организовање промотивних активности у сврху 

постизања лојалности купаца; организовање 

промотивних кампања; услуге малопродаје; 

изнајмљивање канцеларијске опреме.  

36  услуге везане за непокретности; лизинг; 

посредовање у промету некретнина; издавање 

канцеларијског и пословног простора 

[непокретности]; издавање намештеног 

(привременог) канцеларијског и пословног простора 

[непокретности].  

37  изградња; изградња, поправка и одржавање 

зграда; чишћење продавница и зграда.  

38  услуге телекомуникација; омогућавање приступа 

телекомуникацијским мрежама и изнајмљивање 

телекомуникацијских мрежа; омогућавање веза 

електронске телекомуникације и повезивања на 

интернет; омогућавање приступа садржајима, веб 

страницама и порталима.  

41  организовање догађаја; услуге разоноде; 

организовање и реализација конференција, 

радионица за обуку, конгреса и семинара.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај; кафе-ресторани, кафетерије, снек-барови, 

самоуслужни ресторани; барови; услуге деликатесне 

радње [ресторани]; пружање привременог смештаја 

за становање (хотели, пансиони); изнајмљивање 

привременог смештаја; резервисање привременог 

смештаја.  
 

(210) Ж- 2022-1738 (220) 23.09.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(300) 086184   04.04.2022.  JM. 

(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, 95052 Santa Clara, CA, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INTEL BLOCKSCALE  

(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 

хардвер за рударење података; рачунарски хардвер за 

рударење криптовалуте; интегрисана кола са 

уграђеним софтвером; интегрисана кола специфичне 

намене (асиц); интегрисана кола специфичне намене 

која се састоје од микропроцесора, компјутерских 

чипова, меморијских блокова, флеш меморије; 

оптимизована, нисконапонска, енергетски ефикасна 

интегрисана кола специфичне намене за рударење 

биткоина; софтвер који се може преузети и снимати 

за рударење података; рачунарски софтвер који се 

може преузети и снимати за рударење података, 

криптовалуте и блокчејна.  

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; хостинг за 

друге рачунарске веб странице на рачунарском 

серверу за глобалну рачунарску мрежу; инсталирање 

рачунарског софтвера; инсталирање и одржавање 

рачунарског софтвера; обезбеђивање онлајн 

софтвера који се не може преузети за рударење 

података, криптовалуте и блокчејна; обезбеђивање 

онлајн софтвера који се не може преузети за 

управљање и верификацију трансакција 

криптовалуте; услуге рударења података; 

технолошко саветовање у области криптовалуте; 

пројектовање рачунарског софтвера, тестирање, 

дијагностика и саветовање у области пројектовања 

асиц (интегрисана кола специфичне намене), 

рударења података, рачунарства високих 

перформанси, пројектовања и управљања 

рачунарским центрима за податке, управљања 

напајањем, заштите од пренапона, конструкције и 

управљања високих перформанси рачунарских 

центара и мобилних рачунарских центара.  
 

(210) Ж- 2022-1767 (220) 28.09.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(300) 86526  17.05.2022.  JM. 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, New Brunswick, NJ 08933, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

KENVUE 
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(511) 3  немедицински производи за негу коже лица 

и тела, наиме, средства за чишћење, лосиони, креме, 

марамице за једнократну употребу натопљене 

хемикалијама или средствима за чишћење за личну 

хигијену, марамице и блазнице, пилинзи, 

хидратантне креме и креме за заштиту од сунца; 

маске за лице; пилинзи за лице; креме против 

старења и немедицински серуми против старења; гел 

за бријање; лосиони за сунчање, наиме, средства за 

заштиту од сунца; немедицинска средства за 

утрљавање на кожу груди у виду крема за кожу које 

нису за медицинску или терапеутску употребу; 

немедицински лосиони, масти и креме против осипа 

од пелена; козметички препарати, наиме, бронзери, 

оловке за усне, сјајеви за усне, балзами за усне, 

ружеви за усне и прајмери (базе) за усне, течни 

пудери, компакт пудери и пудери у праху за лице, 

маскаре, сенке за очи, оловке за очи, средства за 

скидање шминке; препарати за негу косе; производи 

за негу косе, наиме, шампони, балзами, гелови, пене, 

спрејеви, лосиони, серуми, паковања, емолијенси 

(производи за спречавање исушивања косе), храњиви 

производи, уља и немедицински третмани за 

обнављање косе; тоалетни производи за бебе, наиме 

уља за бебе; пудери за бебе; средства за туширање; 

лосион за кожу; шампони и балзами за косу; и 

средства за рашчешљаванље косе; колоњска вода за 

бебе; вишенаменски памучни штапићи за личну 

употребу; влажне крпе за прање; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; немедицинске 

растопиве траке за оралну негу; немедицинске 

растопиве траке за освежавање даха; немедицински 

освеживачи даха; паста за зубе.  

5  фластери; материјали за превијање рана, наиме, 

фластери, компресе од газе, сунђери од газе, 

медицинска лепљива трака, облоге и завоји за 

превијање рана; комплети за прву помоц́; 

антибиотици за употребу у лечењу опекотина, 

општих и локалних бактеријских и вирусних 

инфекција; локални антисептички спреј за заштиту 

од инфекције и ублажавање бола; медицински 

препарати за негу усана; антисептички и 

антибактеријски препарати за негу рана; медицинска 

средства за чишц́ење и зарастање рана; препарати за 

хигијену и дезинфекцију руку; медицински 

препарати за негу коже за лечење акни; 

фармацеутски препарати за лечење обољења 

покровног система, наиме креме, лосиони, гелови, 

раствори за негу коже; медицински препарати за 

негу коже, наиме креме, лосиони, гелови, тоници, 

средства за чишц́ење, хидратантне креме, пилинзи, 

уља и тоници; медицински препарати за сунчање, 

наиме, препарати за заштиту од сунца, препарати за 

сунчање и препарати за заштиту коже изложене 

сунцу; медицински препарати за негу коже за лечење 

екцема; медицински препарати за негу коже против 

старења; медицинске креме против осипа од пелена; 

витамини; витаминске капи; витамини у облику 

гумених бомбона; пастиле за грло; препарати за 

ублажавање болова у грлу; сируп за кашаљ; 

препарати за лечење кашља; дијететски и хранљиви 

додаци; дијететски додаци за јачање имунитета; 

природни препарати за успављивање и одржавање 

сна; препарати против грчева у виду водице (грипе 

wатер) за лечење гасова и нелагодности у стомаку 

код новорођенчади; препарати за лечење запушених 

синуса; дијететски додаци који поспешују и 

регулишу варење; пробиотски додаци; препарати за 

назалну употребу у облику спреја; фармацеутски 

препарати за ублажавање и превенцију тегоба 

горњих дисајних путева; препарати за деконгестију 

носне слузнице; медицински препарати за купање за 

умиривање и ублажавање иритације, свраба, упале 

коже; производи за парно купатило који се користе у 

лечењу прехладе; аналгетици; антихистаминици; 

препарати за лечење алергија; деконгестиви; 

препарати за лечење запушених синуса; локални 

аналгетици; гелови и креме против свраба; 

медицински препарати за испирање уста; 

офталмолошки препарати; капи за очи; 

фармацеутски препарати против дијареје; 

фармацеутски препарати, наиме, препарати за 

ублажавање и неутрализацију желудачне киселине 

(антацид) и препарати за лечење поремец́аја 

гастроинтестиналног тракта; фармацеутски 

препарати, наиме препарати за одвикавање од 

пушења; фармацеутски производи, наиме, спрејеви 

за уста за одвикавање од пушења; медицински 

препарати за поновни раст косе.  

9  омогућавање коришћења онлајн публикација које 

се могу преузети и електронских публикација које се 

могу преузети, наиме, билтена, брошура, памфлета и 

летака из области здравља, лепоте, неге коже, 

оралног здравља, заштите од сунца; рачунарски 

апликациони софтвер за мобилне телефоне, наиме, 

софтвер који помаже у праћењу информација о 

алергијама и контролисању симптома алергија; 

виртуални асистент у виду четбот мобилне 

софтверске апликације за симулацију конверзација 

из области лепоте, производа за негу лепоте и 

препорука у вези са производима за негу лепоте; 

мобилне апликације које се могу преузети које 

корисницима козметичких медицинских уређаја 

омогућавају да приствују обуци у и унапреде знање у 

вези са коришћењем уређаја, четбот софтвера за 

симулацију конверзација из области лепоте, 

производа за негу лепоте и препорука у вези са 

производима за негу лепоте; рачунарски четбот 

софтвер који се може преузети за симулацију 

конверзација коришћењем вештачке интелигенције, 

из области лепоте, производа за негу лепоте и 

препорука у вези са производима за негу лепоте; 
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мобилна апликација која се може преузети која 

корисницима пружа смернице у вези са коришц́ењем 

отоскопа у сврху обављања основних 

самодијагностичких тестова и прегледа, и која 

омогућава слање резултата наведених тестова и 

прегледа лекару као и комуникацију између 

корисника и здравствених радника; виртуелни 

производи за здравље потрошача; мултимедијалне 

датотеке које се могу преузети које садрже 

уметничка дела, текстуалне, аудио и видео датотеке 

и незаменљиве токене са производима за здравље 

потрошача; картице лојалности које се могу 

преузети, подстицајне картице, наградне картице 

које се могу заменити или користити за куповину 

производа за здравље потрошача.  

10  медицински уређаји и апарати за козметичко и 

медицинско лечење кожних обољења; лепљиви 

компресиони завоји за медицинску употребу; облоге 

које по потреби греју или хладе за терапеутску 

употребу; завоји и фластери који греју, за 

терапеутску употребу; медицински апарати, наиме 

отоскоп који је могуће користити уз помоћ паметног 

телефона у сврхе обављања основних 

самодијагностичких тестова и прегледа, и који 

омогућава слање резултата наведених тестова и 

прегледа лекару као и комуникацију између 

корисника и здравствених радника; уређаји за 

фототерапију за лечење светлошћу за медицинску 

употребу.  

21  конац за чишћење зуба, производи за чишћење 

интерденталног простора, допуне за производе за 

чишћење интерденталног простора; четкице за зубе. 

35  пружање информација о потрошачким 

производима који се односе на негу коже и косе, 

заштиту од сунца, велнес, здравствену негу и здрав 

живот, фитнес, исхрану и велнес као начин живота; 

услуге онлајн малопродаје производа за негу коже и 

косе, за заштиту од сунца, за зубе, кашаљ, прехладу, 

алергије, исхрану, козметичких производа; услуге 

онлајн малопродаје виртуелних производа за 

здравље потрошача и физичка испорука истих.  

41  настава, обука, наиме вођење онлајн наставних 

програма из области лепоте, здравствене неге, неге 

косе, трудноће, неге беба и дељење образовног 

материјала о нези коже и здравља које је могуће 

штампати, током трајања програма; омогућавање 

приступа образовним материјалима који се не могу 

преузети у виду чланака и брошура из области неге 

лепоте и здравља; омогућавање приступа онлајн 

публикацијама које се не могу преузети у виду 

чланака, билтена и блогова из области неге лепоте и 

здравља; услуге разоноде, наиме, омогућавање 

приступа виртуелним производима за здравље 

потрошача за употребу у виртуелним окружењима 

који се могу преузети у сврху забаве.  

 

42  истраживање и развој производа из области 

лепоте, велнеса, производа за негу косе, алергије, 

негу деце, негу беба и негу здравља.  

44  пружање информација из области производа 

широке потрошње, лепоте, неге косе, неге здравља, 

велнеса, алергија, исхране, трудноће, неге беба и 

неге деце; омогућавање приступа интернет страници 

са информацијама у вези са негом здравља и здравом 

животу.  
 

(210) Ж- 2022-1768 (220) 28.09.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(300) 87385  01.09.2022.  JM. 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, New Brunswick, NJ 08933, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.03.02; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.21  

(511) 3  немедицински производи за негу коже лица 

и тела, наиме, средства за чишћење, лосиони, креме, 

марамице за једнократну употребу натопљене 

хемикалијама или средствима за чишћење за личну 

хигијену, марамице и блазнице, пилинзи, 

хидратантне креме и креме за заштиту од сунца; 

маске за лице; пилинзи за лице; креме против 

старења и немедицински серуми против старења; гел 

за бријање; лосиони за сунчање, наиме, средства за 

заштиту од сунца; немедицинска средства за 

утрљавање на кожу груди у виду крема за кожу које 

нису за медицинску или терапеутску употребу; 

немедицински лосиони, масти и креме против осипа 

од пелена; козметички препарати, наиме, бронзери, 

оловке за усне, сјајеви за усне, балзами за усне, 

ружеви за усне и прајмери (базе) за усне, течни 

пудери, компакт пудери и пудери у праху за лице, 

маскаре, сенке за очи, оловке за очи, средства за 

скидање шминке; препарати за негу косе; производи 

за негу косе, наиме, шампони, балзами, гелови, пене, 

спрејеви, лосиони, серуми, паковања, емолијенси 

(производи за спречавање исушивања косе), храњиви 

производи, уља и немедицински третмани за 

обнављање косе; тоалетни производи за бебе, наиме 

уља за бебе; пудери за бебе; средства за туширање; 

лосион за кожу; шампони и балзами за косу; и 

средства за рашчешљаванље косе; колоњска вода за 

бебе; вишенаменски памучни штапићи за личну 

употребу; влажне крпе за прање; препарати за 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

63 

испирање уста, који нису медицински; немедицинске 

растопиве траке за оралну негу; немедицинске 

растопиве траке за освежавање даха; немедицински 

освеживачи даха; паста за зубе.  

5  фластери; материјали за превијање рана, наиме, 

фластери, компресе од газе, сунђери од газе, 

медицинска лепљива трака, облоге и завоји за 

превијање рана; комплети за прву помоц́; 

антибиотици за употребу у лечењу опекотина, 

општих и локалних бактеријских и вирусних 

инфекција; локални антисептички спреј за заштиту 

од инфекције и ублажавање бола; медицински 

препарати за негу усана; антисептички и 

антибактеријски препарати за негу рана; медицинска 

средства за чишц́ење и зарастање рана; препарати за 

хигијену и дезинфекцију руку; медицински 

препарати за негу коже за лечење акни; 

фармацеутски препарати за лечење обољења 

покровног система, наиме креме, лосиони, гелови, 

раствори за негу коже; медицински препарати за 

негу коже, наиме креме, лосиони, гелови, тоници, 

средства за чишц́ење, хидратантне креме, пилинзи, 

уља и тоници; медицински препарати за сунчање, 

наиме, препарати за заштиту од сунца, препарати за 

сунчање и препарати за заштиту коже изложене 

сунцу; медицински препарати за негу коже за лечење 

екцема; медицински препарати за негу коже против 

старења; медицинске креме против осипа од пелена; 

витамини; витаминске капи; витамини у облику 

гумених бомбона; пастиле за грло; препарати за 

ублажавање болова у грлу; сируп за кашаљ; 

препарати за лечење кашља; дијететски и хранљиви 

додаци; дијететски додаци за јачање имунитета; 

природни препарати за успављивање и одржавање 

сна; препарати против грчева у виду водице (грипе 

wатер) за лечење гасова и нелагодности у стомаку 

код новорођенчади; препарати за лечење запушених 

синуса; дијететски додаци који поспешују и 

регулишу варење; пробиотски додаци; препарати за 

назалну употребу у облику спреја; фармацеутски 

препарати за ублажавање и превенцију тегоба 

горњих дисајних путева; препарати за деконгестију 

носне слузнице; медицински препарати за купање за 

умиривање и ублажавање иритације, свраба, упале 

коже; производи за парно купатило који се користе у 

лечењу прехладе; аналгетици; антихистаминици; 

препарати за лечење алергија; деконгестиви; 

препарати за лечење запушених синуса; локални 

аналгетици; гелови и креме против свраба; 

медицински препарати за испирање уста; 

офталмолошки препарати; капи за очи; 

фармацеутски препарати против дијареје; 

фармацеутски препарати, наиме, препарати за 

ублажавање и неутрализацију желудачне киселине 

(антацид) и препарати за лечење поремец́аја 

гастроинтестиналног тракта; фармацеутски 

препарати, наиме препарати за одвикавање од 

пушења; фармацеутски производи, наиме, спрејеви 

за уста за одвикавање од пушења; медицински 

препарати за поновни раст косе.  

9  омогућавање коришћења онлајн публикација које 

се могу преузети и електронских публикација које се 

могу преузети, наиме, билтена, брошура, памфлета и 

летака из области здравља, лепоте, неге коже, 

оралног здравља, заштите од сунца; рачунарски 

апликациони софтвер за мобилне телефоне, наиме, 

софтвер који помаже у праћењу информација о 

алергијама и контролисању симптома алергија; 

виртуални асистент у виду четбот мобилне 

софтверске апликације за симулацију конверзација 

из области лепоте, производа за негу лепоте и 

препорука у вези са производима за негу лепоте; 

мобилне апликације које се могу преузети које 

корисницима козметичких медицинских уређаја 

омогућавају да приствују обуци у и унапреде знање у 

вези са коришћењем уређаја, четбот софтвера за 

симулацију конверзација из области лепоте, 

производа за негу лепоте и препорука у вези са 

производима за негу лепоте; рачунарски четбот 

софтвер који се може преузети за симулацију 

конверзација коришћењем вештачке интелигенције, 

из области лепоте, производа за негу лепоте и 

препорука у вези са производима за негу лепоте; 

мобилна апликација која се може преузети која 

корисницима пружа смернице у вези са коришц́ењем 

отоскопа у сврху обављања основних 

самодијагностичких тестова и прегледа, и која 

омогућава слање резултата наведених тестова и 

прегледа лекару као и комуникацију између 

корисника и здравствених радника; виртуелни 

производи за здравље потрошача; мултимедијалне 

датотеке које се могу преузети које садрже 

уметничка дела, текстуалне, аудио и видео датотеке 

и незаменљиве токене са производима за здравље 

потрошача; картице лојалности које се могу 

преузети, подстицајне картице, наградне картице 

које се могу заменити или користити за куповину 

производа за здравље потрошача.  

10  медицински уређаји и апарати за козметичко и 

медицинско лечење кожних обољења; лепљиви 

компресиони завоји за медицинску употребу; облоге 

које по потреби греју или хладе за терапеутску 

употребу; завоји и фластери који греју, за 

терапеутску употребу; медицински апарати, наиме 

отоскоп који је могуће користити уз помоћ паметног 

телефона у сврхе обављања основних 

самодијагностичких тестова и прегледа, и који 

омогућава слање резултата наведених тестова и 

прегледа лекару као и комуникацију између 

корисника и здравствених радника; уређаји за 

фототерапију за лечење светлошћу за медицинску 

употребу.  
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21  конац за чишћење зуба, производи за чишћење 

интерденталног простора, допуне за производе за 

чишћење интерденталног простора; четкице за зубе.  

35  пружање информација о потрошачким 

производима који се односе на негу коже и косе, 

заштиту од сунца, велнес, здравствену негу и здрав 

живот, фитнес, исхрану и велнес као начин живота; 

услуге онлајн малопродаје производа за негу коже и 

косе, за заштиту од сунца, за зубе, кашаљ, прехладу, 

алергије, исхрану, козметичких производа; услуге 

онлајн малопродаје виртуелних производа за 

здравље потрошача и физичка испорука истих.  

41  настава, обука, наиме вођење онлајн наставних 

програма из области лепоте, здравствене неге, неге косе, 

трудноће, неге беба и дељење образовног материјала о 

нези коже и здравља које је могуће штампати, током 

трајања програма; омогућавање приступа образовним 

материјалима који се не могу преузети у виду чланака и 

брошура из области неге лепоте и здравља; омогућавање 

приступа онлајн публикацијама које се не могу преузети 

у виду чланака, билтена и блогова из области неге лепоте 

и здравља; услуге разоноде, наиме, омогућавање 

приступа виртуелним производима за здравље 

потрошача за употребу у виртуелним окружењима који 

се могу преузети у сврху забаве.  

42  истраживање и развој производа из области 

лепоте, велнеса, производа за негу косе, алергије, 

негу деце, негу беба и негу здравља.  

44  пружање информација из области производа 

широке потрошње, лепоте, неге косе, неге здравља, 

велнеса, алергија, исхране, трудноће, неге беба и неге 

деце; омогућавање приступа интернет страници са 

информацијама у вези са негом здравља и здравом 

животу.  
 

(210) Ж- 2022-1812 (220) 10.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Матија Трипковић; Вукашин Влајковић and 

Андрија Марјановић, Вишњићева 14, Београд-

Стари град, RS; Коче Рацина 28, 14000, Ваљево, RS i 

Kрфска 4, 14000, Ваљево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 

27.05.22; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела  

(526) MOUNTAIN MUSIC FEST  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.   
 

(210) Ж- 2022-1819 (220) 11.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10, 

35250, Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена   

(511) 5  додаци исхрани; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететски напици прилагођени за 

медицинску употребу; дијететске супстанце прилагођене 

за медицинску употребу.  

32  безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна 

пића; сирупи за пића; минерална вода [пиће]; 

енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2022-1902 (220) 25.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) NFTIZER d.o.o. Beograd, Цара Душана 51, 

11080, Београд, RS 

(740) Рилаковић Илија, адвокат, Краља Милана 21, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.02.03; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24 

(511) 9  рачунарски софтвер, снимљени; софтвери за 

рачунарске игре, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

криптографски кључеви који се могу даунлаудовати 

за примање и трошење крипто-имовине; електронски 

новчаници који се могу преузимати.  

35  помоћ у пословном управљању; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; саветодавне 

услуге у пословном управљању; компјутерско 

управљање подацима; професионалне пословне 

консултације; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; систематизација 

информација у компјутерским базама података; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података.  

38  комуникација преко рачунарских терминала; 

пренос порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; омогућавање 

приступа рачунарским базама података; пренос 

дигиталних датотека. 

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; одржавање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарских система; умножавање 

рачунарских програма; инсталирање рачунарског 

софтвера; конвертовање рачунарских података и 

програма, осим физичког конвертовања; саветовање 

у области рачунарског софтвера; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; 

софтвер у виду сервиса [саас]; саветовање у вези 

информационих технологија; пружање информација 

у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова; консултације о 

сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; развој рачунарских платформи; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације; услуге аутентификације 

корисника коришћењем блокчејн технологије; 

писање рачунарских кодова; рударење криптовалуте; 

крипторударење; услуге рачунарског програмирања 

за обраду података; услуге софтверског 

инжењеринга за обраду података.  
 

(210) Ж- 2022-1907 (220) 26.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) UNA world network d.o.o. Banja Luka, Bulevar 

srpske vojske 17, 78000, Banja Luka, BA 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  

(511) 35  услуге оглашавања и маркетинга нарочито, 

објављивање рекламних текстова, анализа 

истраживања тржишта и података о оглашавању у 

циљу пружање стратегија и увида за оглашавање и 

маркетинг, креирање, писање, уређивање, 

објављивањe и дистрибуција рекламног материјала, 

укључујући текстове, визуелне материјале и 

садржаје, припремање аудиовизуелних презентација 

за употребу у оглашавању, продукција, 

постпродукција, уређивање, објављивање и 

дистрибуција рекламних материјала, изнајмљивање и 

куповина времена за оглашавање и простора за 

оглашавање на свим средствима и медијима за 

комуникацију за друге, услуге рекламних агенција.   

38  телекомуникације; емитовање кабловске 

телевизије; комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос 

порука и слика посредством рачунара; услуге 

електронског билтена (телекомуникационе услуге); 

пренос факсимилом; пружање информација у 

области телекомуникација; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; изнајмљивање 

времена приступа глобалним рачунарским мрежама; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

услуге телеконференција; телеграфске услуге; 

телефонске услуге; емитовање телевизијских 
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програма; телекс услуге; пренос дигиталних 

датотека; пренос честитки путем интернета; пренос 

телеграма; услуге говорне поште; бежично 

емитовање; услуге телекомуникационог портала; 

телекомуникационе услуге које се пружају путем 

платформи и портала на интернету и других медија; 

мобилне телекомуникационе мрежне услуге; 

телекомуникационе услуге фиксне телефоније; 

омогућавање приступа широкопојасним 

телекомуникационим услугама; услуге бежичне 

комуникације; услуге дигиталне комуникације; 

омогућавање приступа телевизији са Интернет 

протоколом; омогућавање приступа Интернету; 

услуге електронске поште и текстуалних порука; 

пружање информација о телекомуникацијама путем 

телекомуникационих мрежа; услуге провајдера 

мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање 

временом приступа мрежама података и базама 

података, нарочито Интернету; пружање 

телекомуникационих услуга у виду управљања 

мрежом; омогућавање веза електронске 

комуникације; услуге усмеравања и повезивања 

телекомуникација; информативне и саветодавне 

услуге у вези с наведеним услугама које се пружају 

путем телекомуникационе мреже.   

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера; информативне и 

саветодавне услуге у вези с технолошким услугама 

које се пружају путем телекомуникационих мрежа.   

45  правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке 

заштите материјалне имовине и лица; индивидуалне 

и друштвене услуге које пружају други, ради 

задовољавања потреба појединаца; услуге 

друштвеног умрежавања; услуге онлајн друштвених 

мрежа.   
 

(210) Ж- 2022-1908 (220) 26.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 

Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai 

High Technology Development District, Huizhou, 

Guangdong, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TCL MOVEAUDIO AIR 

(511) 9  слушалице; слушалице за паметне телефоне; 

слушалице за музику; бежичне слушалице за 

паметне телефоне; стерео слушалице; слушалице 

које се умећу у уши; слушалице за поништавање 

буке; аудио и видео пријемници; електронске 

прикључне станице; компјутерске периферне 

јединице; звучници; преносиви звучници; паметни 

звучници; бежични звучници; телефони са 

микрофоном и звучником одвојеним од апарата; 

мобилни телефони.  
 

(210) Ж- 2022-1910 (220) 26.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 

Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai 

High Technology Development District, Huizhou, 

Guangdong, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TCL MOVEAUDIO NXT 

(511) 9  слушалице; слушалице за паметне телефоне; 

слушалице за музику; бежичне слушалице за 

паметне телефоне; стерео слушалице; слушалице 

које се умећу у уши; слушалице за поништавање 

буке; аудио и видео пријемници; електронске 

прикључне станице; компјутерске периферне 

јединице; звучници; преносиви звучници; паметни 

звучници; бежични звучници; телефони са 

микрофоном и звучником одвојеним од апарата; 

мобилни телефони.  
 

(210) Ж- 2022-1911 (220) 27.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Bassivity Group d.o.o. Beograd, Трг Николе 

Пашића 5, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 24.17.04; 25.01.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06  

(591) тамно плава, љубичааста, бела  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе; материјали 

за цртање и материјали за уметнике; кичице; 

материјали за обуку и наставу; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање; штампарска 

слова, клишеи; укључујући постере; огласне паное од 

папира или картона; бележнице, нотесе; албуме; слике; 

фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; слике, 
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урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

периодичне публикације; улазнице; памфлете; жигове 

[печате]; свеске; карте; каталоге; књиге са песмама или 

нотама; омоте за папир; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; књиге; коверте; фотографије [штампане]; 

цртежи, скице; штампани роковници; штампане 

публикације; календаре; плакати од папира или 

картона; корице за пасоше; летке, флајере; новчанице; 

новчанице сувенири; штампане музичке партитуре.  

25  одећа, обућа, покривала за главу; укључујући 

капе; качкете; мараме за главу; шалове за врат; 

мараме; рукавице; џемпере; јакне; панталоне; чарапе; 

појасеве за ношење новца [одећа]; дуксерице, мајице.  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака; 

укључујући пиво од ђумбира; сладно пиво; пивски 

слад; безалкохолне воћне напитке; препарате за 

прављење безалкохолних напитака; воду [пића]; 

минералну воду [пиће]; селтзер воду; стоне воде; 

лимунаду; сокове од поврћа [пића]; сладовину; ширу 

[неферментисана], сода воду; сок од парадајза 

[пиће]; пилуле за газирање пића; прашкови за 

газирање пића; газирану воду; сарсапарилу 

[безалкохолни напитак]; коктеле, безалкохолне; 

изотонике; квас; безалкохолне напитке на бази меда; 

безалкохолна пића од алое вера; напитке за 

спортисте обогаћени протеинима; освежавајућа 

безалкохолна пића; енергетска пића; радлер.  

33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни препарати за 

прављење напитака; укључујући ликер од пеперминта; 

битере [горка алкохолна пића]; ликере од аниса; 

аперитиве; дестилована пића; коктеле, куракао; 

дигестиве [ликере и жестока пића]; вино; џин; бренди; 

пикет; саке; виски; алкохолне екстракте; алкохолна пића 

која садрже воће; рум; водку.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; укључујући 

рекламирање преко плаката; дистрибуцију рекламног 

материјала; презентацију робе; услуге изнајмљивања 

огласних материјала; објављивање рекламних 

текстова; рекламирање; рекламирање на радију; 

рекламирање на телевизији; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; обрада 

текста; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; писање рекламних 

текстова; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; производња рекламних филмова; 

маркетинг; услуге малопродаје; услуге велепродаје; 

изнајмљивање продајних штандова; услуге 

посредовања у трговини; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

писање текстова за рекламне намене; продукција 

емисија телевизијске продаје; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; циљни маркетинг; 

оглашавање на отвореном; услуге односа са 

медијима; услуге корпоративне комуникације; 

промоција производа преко инфлуенсера; маркетинг 

преко инфлуенсера.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; укључујући услуге 

забављача; организовање забавних такмичења; 

забаву посредством радија; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање филмова; производњу филмова, који 

нису рекламни филмови; продукцију радио и 

телевизијских програма; телевизијску забаву; 

пружање услуга у области забаве и разоноде; 

планирање забава [забава]; изнајмљивање аудио 

опреме; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; електронско издаваштво; компоновање 

музике; услуге ноћних клубова [забава]; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; фотографске репортаже; 

фотографисање; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; писање текстова; организовање и 

спровођење концерата; услуге диск џокеја; 

продукција музике; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; писање песама; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; организовање забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја.  
 

(210) Ж- 2022-1912 (220) 27.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Autonomous nonprofit organization TV-Novosti, 

Borovaya street 3, korp. 1, 111020, Moskva, RU 

(740) Александар П.  Милосављевић, Теразије 29/18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 25.05.02; 25.07.04; 26.04.09; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  
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(591) зелена, црна, бела  

(511) 9  флопи дискови; рачунарски програми 

(програми који се могу преузети); снимљени 

оперативни рачунарски програми, укључујући 

интернет.   

16  налив-пера; постери; штампани формулари; 

бележнице; блокови [канцеларијски материјал]; 

уложне мапе са прстеновима; памф1ети; књижице; 

билтени; натписи од папира или картона; новине; 

штампане публикације; врећице [коверте, кесе] од 

папира или пластике, за паковање; календари; карте; 

коверте; налепнице [канцеларијски материјал]; 

разгледнице; конусне папирне кесе; магазини 

[периодични]; канцеларијски материјал, изузев 

намештаја; штампане ствари; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, изузев намештаја. 

35  договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; услуге агенције за 

пружање пословних информација; услуге рекламних 

агенција; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; маркетиншка 

истраживања; пружање пословних информација; 

пружање информација путем телевизијских канала; 

економске прогнозе; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

објављивање рекламних текстова; рекламирање 

преко телевизије; прикупљање статистичких 

података; услуге преписивања; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима; 

услуге праћења штампе; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; оглашавање; онлајн оглашавање на 

рачунарској мрежи.  

38  новинске агенције; емитовање телевизијских 

програма; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; форуми [причаонице] 

на друштвеним мрежама; слање порука; слање 

телеграма; услуге телеконференција; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга.   

41  пружање информација у области образовања; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање информација у области забаве 

и разоноде; пружање информација које се односе на 

телевизијске канале; пружање информација које се 

односе на програме; продукција радио и 

телевизијских програма; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; телевизијска забава; електронско 

издаваштво; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; издавање текстова, оси~ рекламних 

текстова; услуге репортерског извештавања; 

субтитловање; услуге пружања дигиталних слика; 

фотографске репортаже; продукција представа; 

микрофилмовање; монтажа видео трака; припрема и 

вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

тумачење језика знакова; производња филмова на 

видео тракама; производња филмова; изнајмљивање 

видео трака; изнајмљивање филмова; услуге 

пружања забаве; писање текстова, осим рекламних 

текстова; услуге пружања обуке; превођење; услуге 

студија за снимање.   

42  графички дизајн; конвертовање рачунарских 

програма и података (не физичко конвертовање); 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; изнајмљивање веб сервера; 

хостинг рачунарских веб страница.   
 

(210) Ж- 2022-1913 (220) 27.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Epsilon Coffee FZ-LLC, Al Hamra Industrial 

Zone, FZ RAK, AE 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 30  кафа, производи од кафе, чај, какао, шећер, 

вештачка кафа; тесто и слаткиши; пића на бази 

чоколаде, пића на бази какаоа, пића на бази кафе, 

ароме за кафу (ароме), биљни препарати за употребу 

као замена за кафу, пића од кафе са млеком, кафа 

(непржена), кекс, млеко за кафу.  
 

(210) Ж- 2022-1915 (220) 28.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) MVP Workshop d.o.o. Beograd, Цара Душана 

51, 11080, Београд, RS 

(740) Рилаковић Илија, адвокат, Краља Милана 21, 

11000, Београд 

(540) 

MVP Workshop 

(511) 9  рачунарски софтвер, снимљени; софтвери за 

рачунарске игре, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

криптографски кључеви који се могу даунлаудовати 

за примање и трошење крипто-имовине; електронски 

новчаници који се могу преузимати.  

35  помоћ у пословном управљању; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; саветодавне 

услуге у пословном управљању; компјутерско 
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управљање подацима; професионалне пословне 

консултације; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; систематизација 

информација у компјутерским базама података; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података.  

38  комуникација преко рачунарских терминала; 

пренос порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; омогућавање 

приступа рачунарским базама података; пренос 

дигиталних датотека.  

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарских система; умножавање рачунарских 

програма; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, осим 

физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарског софтвера; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; софтвер у виду сервиса [саас]; 

саветовање у вези информационих технологија; 

пружање информација у вези са рачунарским 

технологијама и програмирањем путем веб страница; 

услуге информационих технологија које се пружају на 

бази аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова; консултације о 

сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити личности 

ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

развој рачунарских платформи; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске апликације; 

услуге аутентификације корисника коришћењем 

блокчејн технологије; писање рачунарских кодова; 

рударење криптовалуте; крипторударење; услуге 

рачунарског програмирања за обраду података; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података.  
 

(210) Ж- 2022-1916 (220) 28.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

NADRIVALOR 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1917 (220) 28.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Лана Недељковић, Милоја Ђака 16,  

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара 

Марковића 49/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.07; 24.17.02; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.13  

(591) бела, беж, наранџаста  

(511) 29  кнедле на бази кромпира; мaрмелада; милк 

шејк; намази на бази орашастих плодова; намази на 

бази поврћа; напици на бази бадемовог млека; 

напици на бази кокосовог млека; напици на бази 

млека од кикирикија; напици од млека, у којима 

млеко преовлађује; производи од млека; џемови; 

смрзнуто воће; уштипци, крофне од кромпира.   

30  бадемово тесто; брашно од кромпира; брашно; 

вафел производи; воћне посластице; воћни преливи 

[сосови]: воћни желе [слаткиши]; данско пециво; 

енглески крем; јечмено брашно; кафа; кнедле на бази 

брашна; колачи; колачи од пиринча; колачићи од 

ђумбира; кроасани; кроасани са чоколадом; 

кукурузно брашно; ледени чај; мусли; палачинке; 

палачинке на бази кромпира; пецива; пикантне 

палачинке; пите; пралине; прашак за прављење 

сладоледа; пудинг; ситни колачи: сладолед; 

сладоледи; сладолед на штапићу; слатке земичке, 

колачићи; слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши 

од пеперминта; смесе за тесто; смесе за пикантне 

палачинке; смрзнути јогурт [посластичарски]; сојино 

брашно: сосови [додаци храни]; стаклене глазуре; 

сутлијаш; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полу прерађен производ; чај: чоколадни 

мусеви; тестенина; чоколада; пшенично брашно; 

пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића на бази 

чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од чоколаде 

са млеком; хлебне мрвице; пељмени; баози; јиаози.   
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40  гњечење воћа; замрзавање хране.   

43  декорисање колача; кетеринг хране и пића; 

услуге барова; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

услуге оцењивања хране [пружања информација о 

храни и пићу]; услуге ресторана; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге ресторана који нуде храну 

за понети; услуге снек-барова.   
 

(210) Ж- 2022-1931 (220) 31.10.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) FUNKFLOW PLATFORMS DOO BEOGRAD, 

Гаврила Принципа 43, 11000, Београд, RS 

(740) Златан В. Антић, адвокат, Хусинских рудара 4, 

11000, Београд 

(540) 

FUNKFLOW 

(511) 3  немедицински сапуни за тело, руке и лице и 

бебе; етарска уља; немедицински препарати за косу и 

кожу главе; санитарни препарати као тоалетне 

потрепштине, односно, немедицински препарати за 

чишћење носа за личне санитарне сврхе; препарати 

за бељење, односно, избељивачи за косу, препарати 

за избељивање веша за потребе домаћинства, сода за 

избељивање, гелови и препарати за избељивање зуба; 

супстанце за прање веша, наиме, воштани веш, скроб 

за прање веша, детерџент за веш и омекшивач; 

препарати за чишћење, полирање и рибање; таблете 

за прање судова као детерџенти за прање судова; 

супстанце за прање судова, наиме, прашак за машину 

за прање судова, детерџенти за машине за прање 

судова, средства за испирање машине за прање 

судова; препарати за уклањање мрља; препарати за 

хемијско чишћење; немедицински тоалетни 

препарати, односно тоалетнавода, тоалетни сапун, 

талк за тоалетну употребу; абразивни препарати за 

кожу, не за стоматолошку употребу; немедицински 

сапуни за купање; парфеми; етерична уља за личну 

употребу, кућну употребу; козметика; лосиони за 

косу; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]; депилатори; козметички препарати који се 

не пене за тело, косу, кожу главе, кожу, очи и нокте; 

козметика и шминка; ружеви за усне; сјајеви за усне; 

балзами за усне; оловке за усне; боја усана у природи 

кармина; контура усана у природи оловке за усне; 

боја ноктију у природи лака; подлоге за шминку; 

пудери за лице; руменила; маскара, ајлајнер, сенка за 

очи; немедицинске хидратантне креме, лосиони за 

тело, средства за чишћење коже, серуми за кожу и 

тоници за кожу; козметичке маске за лице; креме за 

лице; креме за негу тела; талк пудери; дезодоранси за 

личну употребу; препарати против знојења; лосиони 

за тело; креме као пилинг креме, козметичке креме и 

креме за сунчање; емулзије за лице; немедицински 

производи за негу косе, наиме, шампони, балзам, гел 

за косу, боје за косу и пена за косу; колоњска вода; 

немедицински препарати за личну хигијену; мириси; 

шминка за очи; депилатори; ватирани штапићи за 

козметичке сврхе; памучна вуна за козметичку 

употребу; камен за пете за личну употребу; средства 

за чишћење зуба и немедицински козметички 

препарати за негу зуба и десни; препарати за 

сунчање; препарати за спречавање или спречавање 

сунчања; спрејеви за освежавање просторија; 

спрејеви за освежавање просторија; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха.   

9  рачунарски софтвер за преузимање и мобилне 

апликације за управљање он-лине трговином, обраду 

наруџби и праћење налога за испоруку робе; 

рачунарски софтвер и мобилне апликације за нуђење 

и управљање услугама програма лојалности купаца; 

софтвер за преузимање и мобилне апликације за 

управљање транспортном логистиком; софтвер који 

се може преузети за координацију услуга транспорта 

и доставе помоћу електронских робота за доставу; 

софтвер који се може преузети за електронске 

поруке упозорења и обавештења за услуге 

транспорта и испоруке помоћу робота за електронску 

доставу; софтвер за преузимање и мобилне 

апликације за прегледавање и куповину намирница, 

хране, пића и робе широке потрошње; софтвер за 

преузимање и мобилне апликације за наручивање, 

плаћање и праћење транспорта и испоруке 

намирница, хране, пића и робе широке потрошње; 

софтвер и мобилне апликације који се могу преузети 

за трговце на мало, ресторане, продавнице 

прехрамбених производа и партнере за испуњавање 

обавеза да примају поруџбине, означавају роботе за 

испоруку као попуњене и обрађују плаћања; софтвер 

за преузимање и мобилне апликације за употребу у 

примању, управљању, праћењу налога за преузимање 

и испоруку робе; електронски роботи за испоруку са 

вештачком интелигенцијом; софтвер који се може 

преузети и мобилне апликације за координацију 

услуга транспорта и доставе помоћу електронских 

робота за доставу; рачунарски софтвер за е-трговину, 

рачунарски апликативни софтвер (могућност 

преузимања); софтвер за преузимање и мобилне 

апликације за нуђење и управљање услугама 

програма. лојалности купаца; компјутерски софтвер 

и мобилне апликације за трећа лица за постављање 

информација, креирање електронских каталога 

производа, одговарање на захтеве и постављање и 

испуњавање поруџбина за производе, услуге и 

пословне могућности путем локалних и глобалних 

рачунарских мрежа; рачунарски хардвер за обраду 

електронског плаћања; софтвер за обраду 

електронског плаћања; рачунарски софтвер и 

мобилне апликације за креирање претраживих база 

података и података; електронске публикације које 

се могу преузети.   
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12  самовозећи роботи за доставу.  

21  артикли за чишћење, наиме, сунђери за чишћење, 

стругачи за роштиљ, крпе за чишћење, четке за 

чишћење за употребу у домаћинству; челична вуна; 

стаклено посуђе, порцелан и земљано посуђе које 

није обухваћено другим класама, наиме, стаклено 

посуђе за пиће, порцеланске шоље, порцелански 

украси за колаче, грундиране шољице, земља не 

тегле, земљане посуде; четкице за зубе; четкице за 

зубе, електричне.   

29  месо, риба, живина и дивљач, не живо; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

млеко и млечни производи искључујући сладолед, 

ледено млеко и смрзнути јогурт; јестива уља и масти; 

готова и готова јела претежно од меса, рибе, морских 

плодова или поврћа; млевени бадем; инћуни, не 

живи; пире од јабука; сланина, месо, риба, живина и 

дивљач, не живо; месни екстракти; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; желеи, 

џемови, компоти; јаја; млеко и млечни производи 

искључујући сладолед, ледено млеко и смрзнути 

јогурт; јестива уља и масти; готова и готова јела 

претежно од меса, рибе, морских плодова или 

поврћа; млевени бадем; инћуни, не живи; пире од 

јабука; сланина; конзервисан пасуљ; кобасице 

крвавице; говеђа супа; концентрати за бујон; путер; 

кавијар; сухомеснати производи; сир; какао путер за 

исхрану; кокосов путер као какао путер за 

козметичке сврхе; кокос, осушени; кокосова маст; 

кокосово уље за исхрану; компоти; кондензовано 

млеко; кукурузно уље за исхрану; павлака [млечни 

производ]; пилетина, месо, риба, кромпир, крокети 

од поврћа; датуља, прерађена; јестиве масти; јестива 

уља; рибљи филети; риба, која није жива; 

конзервисана риба; залеђено воће; грицкалице на 

бази воћа; кора од воћа; воће, конзервисано; салате 

од воћа; без укуса и незаслађен желатин; 

краставчићи; шунка; харинге, неживе; хумус; воћни 

желе; сушена сочива; јетра; јетрена паштета; јастози, 

који нису живи; маргарин; мармелада; намази од 

меса; паштета од поврћа; желе од меса; конзервисано 

месо; млечни производи, искључујући сладолед, 

ледено млеко и смрзнути јогурт; конзервисане 

печурке; шкољке, које нису живе; прерађен и 

орашасти плодови; прерађене махунарке; маслиново 

уље за исхрану; маслине, конзервисане; палмино уље 

за исхрану; кикирики путер; прерађени кикирики; 

грашак, конзервирани; кисели краставац; свињетина; 

чипс од кромпира; живина, која није жива; шкампи, 

рачићи, који нису живи; конзервисан бели лук; 

прерађена јестива семена, која нису зачини или 

ароме; суво грожђе; репино уље за исхрану; 

кобасице; сусамово уље за исхрану; шкољке, 

љускари, који нису живи; морски рачићи, који нису 

живи; супе; конзервисана соја, за исхрану; сојино 

млеко; сует за кулинарске сврхе; тофу; парадајз 

пире; шкембићи; конзервисана гомољика, тартуф; 

сокови од поврћа за кување; препарати за супу од 

поврћа; кувано поврће; сушено поврће; конзервисано 

поврће; поврће у конзерви; јогурт; препарати од соје 

у природи сојиног млека; милк шејк; млеко у праху 

за намирнице; сушене намирнице, наиме, сушено 

поврће, суво месо, сушено зрно соје, сушено воће; 

течни јогурти; млечни производи у облику креме; 

грицкалице на бази кромпира; дехидриране воћне 

грицкалице; грицкалице од меса; десерти 

направљени од млечних производа у облику 

сладоледа, леденог млека и шејкова за сладолед; 

воћни десерти у природи од воћа конзервираног у 

алкохолу и динстано воће; млечни десерти у виду 

сладоледа, леденог млека и шејкова за сладолед.   

30  кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач; 

тапиока и саго; брашно; препарати направљени од 

житарица у облику прерађених житарица и 

грицкалица на бази житарица; хлеб; пецива; 

слаткиши; лед у природи јестивог леда; шећер, мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће; 

сосови [додаци храни]; зачини; лед за освежавање; 

слаткиши од бадема од шећера; бадемово тесто; семе 

аниса за употребу као арома у храни и пићима; 

ароматични препарати за храну у облику арома за 

храну која су не-есенцијална уља; вештачка кафа; 

прашак за пециво; сода бикарбона; јечмено брашно; 

брашно од боба; векне хлеба; хлебне мрвице; слатке 

земичке, колачићи; глазуре за колаче; слаткиши; 

капра; плочице од житарица; грицкалице на бази 

житарица; препарати од житарица, односно, житне 

плочице, енергетске плочице на бази житарица, 

грицкалице на бази житарица; сендвичи са сиром 

[чизбургери]; жвакаћа гума; пића на бази чоколаде; 

чоколадни мусеви; какао; пића на бази какаоа; кафа; 

пића на бази кафе; зачини, наиме, сос од острига, сос 

од бибера млевени бели лук, чатни; кекс; кухињска 

со; корнфлекс; кукурузно брашно; кус-кус; крекери; 

хрскави хлебови; енглески крем; десертни моуссес; 

есто, полупрерађен производ; преливи за салату; 

ароме у облику екстраката који се користе као ароме 

за храну; конзервисане баштенске траве [зачини]; 

колачићи од ђумбира; мед; сладолед; ледени чај; 

биљне инфузије, не лековите; кечап [сос]; марципан; 

мајонез; сосови за месо [умаци]; пите од меса; мусли; 

природни заслађивачи; готови оброци од резанаца; 

резанци; храна на бази овса у природи овсене каше и 

инстант овсене каше; овсене пахуљице; овсено 

брашно; палмин шећер; палачинке; тестенина; 

сосови за тестенине; пасте које су пецива; чипс са 

путером од кикирикија [кондиторски производи]; 

бибер; слаткиши од пеперминта; песто; пите; пице; 

кокице; пралине; пудинг; киш; равиоли; сластица од 

парадајза; слатки кукуруз слатки; колачи од пиринча; 

двопек; саго; сендвичи; додаци јелима; прерађени 
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гриз; сорбет; умак, сос од соје; шпагети; пролећне 

ролнице; шећер; суши; тако; тапиока; тарт [слатка 

пита без горње коре]; чај; напици од чаја; додаци за 

згушњавање хране за кување; умак од парадајза; 

тортиље; вафел производи; пшенично брашно; 

квасац; посластичарски чипс за печење; 

немедицински слаткиши од шећера; смрзнути 

кондиторски производи; слаткиши; чоколада; 

кондиторски производи од чоколаде; кондиторски 

производи у замрзнутом облику; кондиторске 

плочице од шећера; немедицинске пастиле 

[кондиторски производи]; пастиле [бомбоне]; 

слаткиши; ледене лизалице као замрзнуте ледене 

посластице, наиме, лед; чоколада; намази на бази 

чоколаде; кекс; колачи; пецива; обланде; грицкалице, 

наиме, грицкалице на бази чоколаде; сладолед и 

производи од сладоледа у облику карамелног 

прелива за сладолед; расхлађени и смрзнути 

слаткиши и десерти на бази соје; глазура од путера; 

сос од бруснице [зачин].   

31  житарице и пољопривредни, хортикултурни и 

шумарски производи који нису обухваћени другим 

класама, односно непрерађено зрно за садњу, зрно за 

сточну исхрану, непрерађено зрно; свеже воће и 

поврће; семе за пољопривредне потребе; природне 

биљке и цвеће; храна за животиње; слад за врење и 

дестилацију; непрерађен јечам; пасуљ, свеж; репа, 

свежа; бобице као свеже воће; напици за кућне 

љубимце; храна за птице; мекиње од пиринча За 

животињску употребу; каша од мекиња за исхрану 

животиња; сијалице за пољопривредне сврхе; живо 

грмље; семе житарица, непрерађено; кестен, свеж; 

салата од цикорије је свежа цикорија; живе јеле; 

агруми [јужно воће], свежи; кокос, свежи; краставци, 

свежи; бисквити за псе; баштенска трава, свежа; 

грожђе, свеже; празилук, свеж; лимун, свеж; зелена 

салата, свежа; гљиве, свеже; дагње, живе; свежа овас; 

маслине, свеже; црни лук, свеж; свеже поврће; 

поморанџе, свеже; семе за садњу; живе биљке; 

биљке, сушене, за декорацију; кромпир, свеж; 

шкољке живе; спанаћ, свеж; свежа пшеница; 

пшеничне клице за исхрану животиња; дрвене 

струготине за подлогу за животиње и стеља за 

животиње; свежи ораси.   

32  пиво; минералне и содне воде; безалкохолна пића 

у облику газираних пића и безалкохолна пића која 

садрже воћне сокове; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи за прављење напитака и други препарати за 

прављење пића у облику концентрата, сирупа или 

праха који се користе за припрему безалкохолних 

пића; газирана вода; але пива; лагер пиво; портер 

[пиво]; радлер; стаут [stout] пиво; пића која садрже 

витамине у природи воде за пиће са витаминима и 

спортска пића обогаћена витаминима; пића 

обогаћена додатком витамина у природи воде за 

пиће са витаминима и спортска пића обогаћена 

витаминима; коктели, безалкохолни; енергетска 

пића; енергетска пића која садрже кофеин; 

ароматизована газирана пића; воћни сокови; 

изотоници; спортска пића; не млечно млеко у облику 

напитака на бази соје који нису замена за млеко; сок 

од парадајза; сокови од поврћа; вода за пиће; шумеће 

таблете и шумећи прашкови за пиће; смутији су 

безалкохолна пића од воћних сокова.   

33  aлкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која 

садрже воће; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; аперитиви; горка алкохолна пића - 

битери; бренди; калвадос [calvados]; ликери на бази 

крема; јабуковаче; готови алкохолни коктели; 

дестилована алкохолна пића на бази житарица; 

воћни екстракти, алкохолни; џин; grappa; киршч, 

вишњевача; ликери; ликер од пеперминта; 

крушковача; помешана алкохолна пића, која нису на 

бази пива; рум; саке; жестока пића; дестиловани 

ликер плаве агаве; вотка; виски; вино; алкохолна 

енергетска пића; алкохолни пунч; мешани виски; 

бурбон виски; крем ликери; виски од јечеменог 

слада; кувано вино; порто вина; порто вина; рум 

пунч; сангрија; шнапс; шери; пенушава вина; вермут.   

35  услуге малопродаје и велепродаје које се односе 

на храну, пиће, намирнице и широку палету робе 

широке потрошње; Услуге компјутеризоване 

малопродаје на мрежи у области намирнице, свеже и 

готове хране, дрогерија, опште робе и широке лепезе 

робе широке потрошње; малопродајне продавнице 

прехрамбених производа; велепродајна дистрибуција 

свежих намирница и намирница; услуге малопродаје 

и услуге малопродаје на мрежи које садрже широку 

лепезу робе широке потрошње; вођење онлајн 

тржишта за продавце и купце робе и/или услуга; 

управљање интернет пијацама са широким спектром 

потрошачких добара других; пружање робе и услуга 

других продаваца путем веб странице која се може 

претраживати; управљање малопродајним објектом, 

укључујући и онлине у природи франшизинга, 

односно, пружање помоћи у управљању пословањем 

у оснивању и/или пословању у области пружања 

информација о роби за свакодневну употребу која се 

нуди на продају, као и примање и обрада наруџби и 

испорука такве робе, и за пружање информација о 

роби за свакодневну употребу која се нуди на 

продају, односно о храни, намирницама, 

потрепштинама за домаћинство, роби за употребу у 

купатилу, производима за зубну хигијену, козметици 

и парфимеријама; административна обрада 

наруџбеница за куповину; услуге лојалности купаца 

и услуге картице лојалности у виду промоције робе и 

услуга других путем издавања наградних картица за 

лојалност; пословне посредничке И брокерске услуге 

за пружање добара, услуга, намирница, хране, пића 

као пословне посредничке услуге које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних инвеститора са 
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предузетницима којима је потребна финансијска 

средства; пружање информација о потрошачким 

производима и услугама путем глобалних 

рачунарских и бежичних мрежа у виду обезбеђивања 

веб сајта који садржи оцене производа робе широке 

потрошње и услуга других у области пружања 

информација о роби за свакодневну употребу која се 

нуди на продају, као и примања и обраде наруџби и 

испоруку те робе, као и за пружање информација о 

роби за свакодневну употребу која се нуди на 

продају, наиме, храна, намирнице, потрепштине за 

домаћинство, роба за употребу у купатилу, роба за 

зубну хигијену, козметика и парфимерије; 

организовање пословних упознавања у виду 

повезивања квалификованих пружалаца услуга са 

потрошачима; Услуге оглашавања и промоције у 

природи оглашавања, маркетинга и промоције роба и 

услуга других користећи киоске; наручивање услуга 

набавке и то набавке робе за свакодневну употребу, 

хране, намирница, потрепштина за домаћинство, 

робе за употребу у купатилу, средстава за зубну 

хигијену, козметике и парфимерије, опреме за 

пружање информација о роби за свакодневну 

употребу која се нуди на продају и пријем и обраду 

наруџбина и испоруку такве робе, за друге; 

истраживања у вези са потрошачким навикама; 

маркетиншка истраживања; набавка рецензија 

потрошача за потребе истраживања тржишта у виду 

пружања веб странице са препорукама, оценама и 

рецензијама које су објавили потрошачи о локалним 

пружаоцима услуга у областима кувања, неге за себе, 

кућне неге, штедње потрошача, у комерцијалне 

сврхе; управљање и праћење кредитних картица, 

дебитних картица, поклон картица, пре-паид 

картица, картица са одложеним плаћањем и других 

облика платних трансакција у пословне сврхе у виду 

праћења и праћења пословних активности или 

трошкова за друге у сврхе ревизије рачуна; пружање 

комерцијалних услуга од потрошача до предузећа 

путем система заснованог на вебу и онлине портала у 

виду пружања потрошачких вести и информација у 

области образовних производа и услуга које помажу 

појединцима и предузећима да зараде и штеде новац; 

састављање пословних именика за објављивање на 

глобалним рачунарским мрежама или интернету; 

управљање пословним информацијама, наиме, 

електронско извештавање о пословним 

информацијама, пословна аналитика, наиме, 

информације и аналитика у вези са продајом 

производа и услуга других, те у вези са провером 

аутентичности, обрадом и управљањем мобилног 

плаћања; припремање пословних извештаја; 

припремање пословних извештаја за друге у вези са 

продајом производа и услуга других; управљање 

рачунарским базама података у природи управљања 

базама података; компилација информација у 

компјутерске базе података; Управљање пословним 

информацијама, односно, електронско извештавање 

пословне аналитике у вези с обрадом плаћања, 

аутентификацијом и праћењем; електронска обрада 

налога за друге; фактурисање; услуге картице 

лојалности и шеме лојалности у виду-промоције робе 

и услуга других путем издавања наградних картица 

за лојалност; услуге програма лојалности, подстицаја 

и бонус програма и њихова администрација, 

организација, управљање у виду промоције роба и 

услуга друl11х путем издавања наградних картица за 

лојалност; услуге лојалности купаца у комерцијалне, 

промотивне и/или рекламне сврхе у виду промоције 

робе и услуга других путем издавања наградних 

картица за лојалност; пружање пословних 

информација у вези са супермаркетима; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

аутомата за продају; пружање информативних, 

саветодавних и консултантских услуга у вези с горе 

наведеним услугама, односно пословно саветовање у 

индустрији производа широке потрошње; 

консултантске услуге за развој пословања, 

професионални пословни консалтинг, саветовање о 

пословној организацији и менаџменту, 

консултантске услуге пословног маркетинга, 

пословне консалтинг и информационе услуге, 

пословни консалтинг, упити или информације, 

пословни консалтинг у области ултра брзих услуга 

испоруке.   

39  превоз робе; паковање и складиштење 

свакодневне робе, односно хране, намирница, кућних 

потрепштина, производа за употребу у купатилу, 

средстава за зубну хигијену, козметике и 

парфимерија; организовање путовања; пружање 

информација о испоруци, наиме, пружање услуга на 

мрежи које купцима омогућавају да изаберу 

дистрибуционо место за робу купљену на интернету, 

путем глобалне комуникацијске мреже; услуге 

сакупљања у виду услуга прикупљања опасног 

отпада из домаћинстава; дистрибуција робе, односно, 

испорука свакодневних добара, односно хране, 

намирница, кућних добара, робе за употребу у 

купатилу, робе за зубну хигијену, козметике и 

парфимерија; паковање, паковање и складиштење 

робе; информације о превозу у вези са тарифама, 

редовима вожње и начинима транспорта; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези с горе наведеним услугама, укључујући 

пружање таквих услуга он-лине из компјутерске базе 

података или путем интернета, односно саветовање о 

испоруци робе; услуге доставе на кућну адресу у 

виду доставе флаширане воде у домове и 

канцеларије; организовање доставе робе, поклона, 

хране, пића, намирница и вина као и транспорт и 

достава робе; услуге доставе као што су достава 

хране у ресторанима; експресна достава робе; 
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испорука робе; превоз и достава робе; пружање 

информативних, саветодавних и консултантских 

услуга у вези са горе наведеним услугама, односно 

саветовање о испоруци робе.   

42  дизајн и развој рачунарског софтвера; хостовање 

веб страница и веб портала; услуге провајдера 

хостинга у облаку; хостовање мобилних апликација; 

хостинг компјутерског софтвера; онлајн пружање 

софтвера и апликација заснованих на вебу, које се не 

могу преузети, у виду пружања веб странице која 

садржи софтвер који се не може преузети и софтвер 

за мобилне апликације за пружање информација о 

роби за свакодневну употребу која се нуди на 

продају, као и за пријем и обраду наруџби и 

испоруку такве робе, и за пружање информација о 

роби за свакодневну употребу која се нуди на 

продају, наиме, храна, намирнице, потрепштине за 

домаћинство, производи за употребу у купатилу, 

производи за зубну хигијену, козметика и 

парфимерије; медицинска истраживања; пружање 

рачунарског софтвера и апликација који се не може 

преузети и SaaS у виду услуга софтвера као услуге 

(SMS), односно, хостинг софтвера за употребу од 

стране других за употребу у пружању информација о 

роби за свакодневну употребу која се нуди на 

продају, као и за примање и обраду наруџби и 

испоруку те робе, као и за пружање информација о 

роби за свакодневну употребу која се нуди на 

продају, наиме, храна, намирнице, потрепштине за 

домаћинство, роба за употребу у купатилу, роба за 

зубну хигијену, козметика и парфимерије; дизајн 

електронских малопродајних окружења, односно 

дизајн веб страница електронске малопродаје; услуге 

графичког дизајна; дизајн веб страница у облику 

дизајна веб страница за друге; креирање, тестирање и 

одржавање веб страница за друге; хостовање веб 

страница и интернет и дигиталних медија других; 

графички дизајн; услуге графичког дизајна у вези са 

брендовима, идентитетом бренда и развојем бренда; 

софтвер-као ¬услуга и пружање онлајн платформи у 

виду софтвера као услуге (смс) услуге које садрже 

софтвер за пружање информација о свакодневним 

робама понуђеним на продају, пријем и обраду 

наруџби и испоруку те робе, као и за пружање 

информација о свакодневна роба која се нуди на 

продају, наиме, храна, намирнице, потрепштине за 

домаћинство, роба за употребу у купатилу, 

производи за зубну хигијену, козметика и 

парфимерије; платформа као услуга (пмс) која 

садржи рачунарске софтверске платформе за 

пружање информација о роби за свакодневну 

употребу која се нуди на продају, као и за пријем и 

обраду наруџбина и испоруку те робе, као и за 

пружање информација о роби за свакодневну 

употребу која се нуди на продају, односно, храна, 

намирнице, домаћинство роба, роба за употребу у 

купатилу, средства за хигијену зуба, козметика и 

парфимерије; хостовање дигиталног садржаја, 

односно, хостовање апликација рачунарског 

софтвера других; пружање привременог коришћења 

онлајн софтвера који се не може преузети и софтвера 

за мобилне апликације за коришћење за гледање и 

објављивање поверљивих реклама, информација о 

потрошачким производима и услугама, информација 

о изнајмљивању производа и услуга и оглашавања и 

информација за потрошаче о широком спектру тема 

од општег интереса за конзумирање јавности; 

пружање привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети и софтвера за 

мобилне апликације који пружа услуге малопродаје 

и наручивања широког спектра робе широке 

потрошње; пружање привременог коришћења 

рачунарског софтвера и софтвера за мобилне 

апликације који се не може преузети за коришћење у 

пружању информација о роби за свакодневну 

употребу која се нуди на продају, као и за пријем и 

обраду наруџбина и испоруку те робе, као и за 

пружање информација о роби за свакодневну 

употребу која се нуди на продају, односно храна, 

намирнице, потрепштина за домаћинство, роба за 

употребу у купатилу, роба за хигијену зуба, 

козметика и парфимерије у области онлине 

куповине; пружање привременог коришћења 

компјутерског софтвера који се не може преузети и 

софтвера за мобилне апликације за олакшавање 

плаћања и онлајн трансакција; изнајмљивање 

рачунара, калкулатора, компјутерског софтвера, 

рачунарских програма, рачунарског хардвера и 

опреме за графички дизајн у облику рачунара; 

пружање информативних, саветодавних и 

консултантских услуга у вези са наведеним 

услугама, односно саветовање у области 

информационих технологија за пружање 

информација о роби за свакодневну употребу која се 

нуди на продају, те примање и обраду наруџби и 

испоруку те робе, те за пружање информација о 

свакодневном роба која се нуди на продају и то 

храна, намирнице, потрепштина за домаћинство, 

опрема за употребу у купатилу, средства за зубну 

хигијену, козметика и парфимерије.   

43  услуге снек-барова; информације и савети у вези 

са припремањем оброка; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; изнајмљивање апарата за кување; услуге 

ресторана; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге барова; услуге кувања и доставе код куће; 

услуге кантина.   
 

(210) Ж- 2022-1935 (220) 01.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) CUBES d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Булевар 

Михајла Пупина 181, 11070, Београд-Нови Београд, RS 
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(740) Цвјетићанин Ненад, Јурија Гагарина 127/91, 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.15.09; 27.05.01; 27.05.17  

(591) љубичаста, тегет  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени, апарати за 

обраду података, рачунарска меморија, уређаји, 

рачунари, оперативни рачунарски програми, 

снимљени, компјутерске периферне јединице, 

рачунарски софтвер, снимљени, интерфејси за 

рачунаре, монитори [компјутерски програми], 

процесори [централна јединица за обраду података], 

централна јединица за обраду података [процесор], 

читачи [опрема за обраду података], скенери [опрема 

за обраду података], диск драјвери за рачунаре, 

програми, који се могу преузимати, компјутерски 

хардвер, рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване, софтвер за чување 

екрана на рачунару, снимљен или даунлодован, 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета, апликације за рачунарске 

софтвере који се могу преузимати.  

35  помоћ у пословном управљању, оглашавање, 

рекламирање, компјутерско управљање подацима,  

пружање пословних информација, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, системација 

информација у компјутерским базама података, онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи, ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама податак, 

пружање пословних информација путем интернет 

странице, обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга, пословно управљање програмима 

рефундирања за друге, пословно управљање програмима 

за надокнаду за друге,  индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања, 

регистровање писане комуникације и података, 

ажурирање и одржавање информација у регистрима, 

циљни маркетинг, маркетинг у оквиру издавања софтвера.  

42  рачунарско програмирање, дизајнирање 

рачунарског софтвера, ажурирање рачунарског 

софтвера, саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера, изнајмљивање рачунарског 

софтвера, поновно успостављање рачунарских 

података, одржавање рачунарског софтвера, анализе 

рачунарских система, дизајнирање рачунарских 

система, умножавање рачунарских програма, израда 

и одржавање веб страница за друге, хостинг 

рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање 

рачунарског софтвера, конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања, 

саветовање у области рачунарског софтвера, 

изнајмљивање веб сервера, заштита од рачунарских 

вируса, обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету, дигитализација 

докумената [скенирање], праћење рачунарских 

система даљинским приступом, саветовање о изради 

веб сајтова, софтвер у виду сервиса [SааS], 

саветовање у вези информационих технологија, 

сервер хостинг, чување резервне копије података ван 

мреже, електронско похрањивање података, пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта, рачунарство у 

облаку, услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга, саветодавне услуге из 

области технологије, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије, саветовање 

о сигурности рачунара, надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова, креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије], консултације о безбедности интернета, 

консултације о сигурности података, услуге 

кодирања податка, надгледање раунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, платформа као услуга [PааS], развој 

рачунарских платформи, изнајмљивање рачунара.  
 

(210) Ж- 2022-1936 (220) 01.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) FLOWTECH DOO NOVI SAD, Васе Пелагића 14, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  

(511) 6  металне решетке; делови од метала за 

грађевине.  
 

(210) Ж- 2022-1939 (220) 02.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) DOO ŽITO-BAČKA Kula, Јосипа Крамера 17, 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17  

(591) pantone 357 c i crna  
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(511) 30  брашно.  

31  брашно за животиње; зрна соје, свежа; зрневље 

[житарице]; јечам; овас [зоб]; нус-производи прераде 

житарица за исхрану животња; пшеница; раж; 

кукуруз.  
 

(210) Ж- 2022-1940 (220) 02.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) DOO ŽITO-BAČKA Kula, Јосипа Крамера 17, 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 06.19.15; 07.01.13; 27.05.01; 27.05.17  

(591) pantone 357  

(511) 30  брашно.  

31  брашно за животиње; зрна соје, свежа; зрневље 

[житарице]; јечам; овас [зоб]; нус-производи прераде 

житарица за исхрану животња; пшеница; раж; 

кукуруз.  
 

(210) Ж- 2022-1945 (220) 02.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) BEOGRADSKI MARATON DOO, Др Иве 

Поповића Ђанија 3a, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.01.05; 26.02.03; 26.11.03; 26.11.12; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, плава, бела  

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

35  оглашавање, маркетинг и промотивне услуге; 

услуге малопродаје витаминских препарата, додатака 

исхрани; услуге малопродаје наочара за сунце, 

спортских наочара, торбица за наочаре, футроле за 

наочаре, спортских торби, ранчева, новчаника, 

флаша за воду и друге напитке, енергетских пића; 

услуге малопродаје одеће, обуће, покривала за главу, 

нарочито патика, сандала, папуча, дукс мајица, 

кратких мајица, мајица без рукава, мајица за 

загревање, мајица за трчање, поло мајица, спортских 

мајица, мајица од флиса, мајица отпорних на ветар, 

упијајућих спортских мајица, шортсева, тренерки, 

блуза, спортских чарапа, термо чарапа, качкета, 

знојница, знојница за главу, капи, рукавица; услуге 

продаје на мало гимнастичких и спортски артикала; 

услуге малопродаје безалкохолних напитака, 

енергетских пића; услуге малопродаје производа од 

житарица, чоколаде, кафе, чаја.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; вођење спортских 

догађаја; организовање и реализација спортских 

такмичења; организовање културних и спортских 

догађаја; вођење спортских такмичења; 

организовање маратона; организовање атлетских 

такмичења; мерење времена на спортским 

догађајима; услуге спортских кампова; организовање 

и вођење конференција, семинара и симпозијума.  
 

(210) Ж- 2022-1946 (220) 02.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) BEOGRADSKI MARATON DOO,  

Др Иве Поповића Ђанија 3a, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.01.05; 26.02.03; 26.11.03; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) зелена, плава, црна, бела  

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

35  оглашавање, маркетинг и промотивне услуге; 

услуге малопродаје витаминских препарата, додатака 

исхрани; услуге малопродаје наочара за сунце, 

спортских наочара, торбица за наочаре, футроле за 

наочаре, спортских торби, ранчева, новчаника, 

флаша за воду и друге напитке, енергетских пића; 

услуге малопродаје одеће, обуће, покривала за главу, 

нарочито патика, сандала, папуча, дукс мајица, 

кратких мајица, мајица без рукава, мајица за 

загревање, мајица за трчање, поло мајица, спортских 

мајица, мајица од флиса, мајица отпорних на ветар, 

упијајућих спортских мајица, шортсева, тренерки, 

блуза, спортских чарапа, термо чарапа, качкета, 

знојница, знојница за главу, капи, рукавица; услуге 

продаје на мало гимнастичких и спортски артикала; 

услуге малопродаје безалкохолних напитака, 

енергетских пића; услуге малопродаје производа од 

житарица, чоколаде, кафе, чаја.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; вођење спортских 

догађаја; организовање и реализација спортских 
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такмичења; организовање културних и спортских 

догађаја; вођење спортских такмичења; 

организовање маратона; организовање атлетских 

такмичења; мерење времена на спортским 

догађајима; услуге спортских кампова; организовање 

и вођење конференција, семинара и симпозијума.  
 

(210) Ж- 2022-1947 (220) 02.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) BEOGRADSKI MARATON DOO, Др Иве 

Поповића Ђанија 3a, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.01.05; 26.02.03; 26.11.03; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) зелена, плава, црна, бела  

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

35  оглашавање, маркетинг и промотивне услуге; 

услуге малопродаје витаминских препарата, додатака 

исхрани; услуге малопродаје наочара за сунце, 

спортских наочара, торбица за наочаре, футроле за 

наочаре, спортских торби, ранчева, новчаника, 

флаша за воду и друге напитке, енергетских пића; 

услуге малопродаје одеће, обуће, покривала за главу, 

нарочито патика, сандала, папуча, дукс мајица, 

кратких мајица, мајица без рукава, мајица за 

загревање, мајица за трчање, поло мајица, спортских 

мајица, мајица од флиса, мајица отпорних на ветар, 

упијајућих спортских мајица, шортсева, тренерки, 

блуза, спортских чарапа, термо чарапа, качкета, 

знојница, знојница за главу, капи, рукавица; услуге 

продаје на мало гимнастичких и спортски артикала; 

услуге малопродаје безалкохолних напитака, 

енергетских пића; услуге малопродаје производа од 

житарица, чоколаде, кафе, чаја.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; вођење спортских 

догађаја; организовање и реализација спортских 

такмичења; организовање културних и спортских 

догађаја; вођење спортских такмичења; 

организовање маратона; организовање атлетских 

такмичења; мерење времена на спортским 

догађајима; услуге спортских кампова; организовање 

и вођење конференција, семинара и симпозијума.  
 

(210) Ж- 2022-1948 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

 

(540) 

KADA ŽELIŠ SREĆU DA DELIŠ 

(511) 30  производи од житарица, колачи, 

посластице, сладоледи, чоколаде, бомбоне, кекс, 

бисквит, вафел производи, слани  и слатки штапићи, 

флипс, тортиља, кокице и остали кондиторски 

производи.  
 

(210) Ж- 2022-1949 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

SVE ŠTO RADIŠ RADI PUNIM 

SRCEM 

(511) 30  производи од житарица, колачи, 

посластице, сладоледи, чоколаде, бомбоне, кекс, 

бисквит, вафел производи, слани и слатки штапићи, 

флипс, тортиља, кокице и други кондиторски 

производи.  
 

(210) Ж- 2022-1950 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) STOMATOPODA AI d.o.o., Милутина 

Миланковића 1л, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.12; 27.05.14; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, плава.  

(511) 9  апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; уређаји за рачунање; рачунари и 

периферни рачунарски уређаји; рачунарски системи; 

рачунарски софтвер; рачунарски програми и 

софтвер; услужни рачунарски програми; 

интерактивни мултимедијални рачунарски програми; 

рачунарски алати за развој софтвера; рачунарски 

програми за обраду података; рачунарски софтвер за 

обрађивање информација; рачунарски софтвер за 
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употребу у аутоматизацији и управљању пословним 

процесима; бежични управљачи за даљинско 

надгледање и управљање функцијом и стањем 

других електричних, електронских и механичких 

уређаја или система; wеб камере; апарати за 

емитовање, снимање, пренос или репродукцију 

звука, података или слике; апарати за интерну 

комуникацију; апликације за мобилне уређаје које се 

могу преузети; апликацијски софтвери за паметне 

телефоне; биометријски системи за препознавање 

гласа; биометријски системи идентификације; екрани 

на додир; рачунарски програми за креирање 

корисничког интерфејса; компјутерски програми за 

приступање интернету и коришћење интернета; 

рачунарски програми, који се могу преузимати.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; пословно 

управљање ресторанима; маркетиншке услуге у вези 

са ресторанима; помоћ у управљању пословањем у 

вези оснивања и управљања ресторанима; пословно 

управљање; управљање брендом; управљање 

запосленима; управљање инвентаром; управљање 

продајом; управљање трошковима; анализирање 

пословног управљања; књиговодство за управљање 

трошковима; компјутеризовано канцеларијско 

управљање; компјутерско управљање подацима; 

консултације у пословном управљању; надзор 

пословног управљања; управљање програмима 

лојалности потрошача; управљање програмима за 

подстицај продаје; услуге малопродаје компјутерског 

софтвера; услуге онлајн велепродаје компјутерског 

софтвера; пружање клијентима информација које се 

односе на софтвер.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера; саветовање у 

области вештачке интелигенције; истраживање у 

области технологије вештачке интелигенције; 

ажурирање рачунарског софтвера; креирање 

софтвера; ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера; дизајнирање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског хардвера и софтвера; инсталација и 

одржавање рачунарског софтвера; развој 

рачунарског хардвера и софтвера; дизајнирање, 

инсталирање, ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера; пружање информација о изради и развоју 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2022-1951 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Ficosota Food EAD, Trakiyska Str. No. 10, 

9700, Shumen, BG 

(740) БДК Адвокати АОД, Булевар краља 

Александра 28, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.06; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 30  наполитанке, наполитанке с пуњењем.  
 

(210) Ж- 2022-1952 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Ficosota Food EAD, Trakiyska Str. No. 10,  

9700, Shumen, BG 

(740) БДК Адвокати АОД, Булевар краља 

Александра 28, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.06; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 30  наполитанке, наполитанке с пуњењем.  
 

(210) Ж- 2022-1953 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) RADIX preduzeće za inženjering i promet na 

veliko i malo u zemlji i inostranstvu d.o.o. Beograd 

(Palilula), Вилине воде бб, 11060, Београд, RS 

(740) Драгољуб Кнежевић, адвокат, Светозара 

Марковића 5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.07; 26.11.09; 27.05.01  

(591) индиго плава и  графит боја   

(511) 16  штампане ствари.  

35  дистрибуција проспеката и узорака директно или 

поштом.  

41  организовање изложби; издавање текстова и 

књига.  
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(210) Ж- 2022-1954 (220) 03.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South 

, Seattle, Washington 98134, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

OLEATO 

(511) 29  млеко; млеко са аромом; милкшејкови; 

прехрамбена пића на бази млека, изузимајући 

милкшејкове; пића на бази млека која садрже кафу; 

пића на бази млека која садрже воћни сок; пића на 

бази млека која садрже воће; пића на бази млека која 

садрже чоколаду; пића на бази млека која садрже чај; 

прехрамбена пића на бази соје која се користе као 

замена за млеко; енергетска пића на бази млека; 

сојино млеко; пића на бази јогурта.  

30  пића на бази кафе; пића на бази еспресо кафе; 

пића на бази чоколаде; пића на бази чаја; пића на 

бази биљних чајева; смрзнуте посластице са чајем, 

биљним чајем и/или воћном аромом; ароме, 

другачије од есенцијалних уља, за пића.  

32  воћни напици, воћни сокови, и пића на бази воћа; 

напици од поврћа, сокови од поврћа, и пића на бази 

поврћа; безалкохолна пића, наиме газирана пића, 

безалкохолна пића, енергетска пића, изотоници; 

течне мешавине за прављење безалкохолних 

напитака и пића на бази воћа; прашкови који се 

користе у припремању безалкохолних напитака и 

пића на бази воћа; сирупи за пића; ароматизована и 

неароматизована флаширана вода за пиће, минерална 

вода, газирана вода; пића на бази соје која нису 

замена за млеко; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему пића; нутритивно обогаћена 

пића, витамиски обогаћена пића; пиво; коктели на 

бази пива.  
 

(210) Ж- 2022-1963 (220) 04.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, 

PA, 15317 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Epipen NE 

(511) 5  фармацеутски производи који се примењују 

у виду инјекција код анафилатичких реакција; 

фармацеутски препарати; фармацеутски и 

медицински препарати; лекови; фармацеутски 

препарати за лечење алергија.  

10  медицински инјектори течности; медицински 

апарати, инструменти и уређаји за уношење 

фармацеутских препарата у људски организам; 

апарати и инструменти који садрже фармацеутске 

препарате, супстанце и лекове; шприцеви за 

ињекције за медицинску употребу; медицински 

апарати, инструменти и уређаји; делови и прибор за 

њих који припадају овој класи.  
 

(210) Ж- 2022-1978 (220) 08.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) BLUE GRID DOO BEOGRAD-Novi Beograd, 

Булевар Михаила Пупина 10 А, вертикала 3, спрат 1, 

број стана- пословни простор 4, 11070, Београд, RS 

(740) Јована Маринковић, Таковска 33, стан 2, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.15; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04 

(591) тамно плава  

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

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

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2022-1979 (220) 08.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) CUISINE BY TAU DOO BEOGRAD, 

Виноградска 62В, 11070, Београд, RS 
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(740) Александар Порубовић , Проте Матеје 40, 

11000, Београд 

(540) 

Cuisine by Tau 

(511) 29  абура-аге [пржени комадићи тофуа]; аyу 

риба, нежива; хосхи-нори [плочице од сушеног 

норија]; yаки-нори [пржене плочице сушених нори 

алги]; авокадо, обрађен; агар-агар за кување; азуки 

пасуљ, конзервиран; албумен, беланчевине, за 

кулинарске намене; алгинати за кулинарске намене; 

алое вера за људску исхрану; америчка врста саламе 

пеперони; ананас, прерађен; ананас, примпремљен; 

ананас, сушени; ананас у конзерви; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; аранжмани од 

сецканог воћа; арганово уље за кување; арганово уље 

за кулинарске потребе; ароматизована уља за 

кување; ароматизована уља за кулинарске потребе; 

артичоке, конзервиране; артичоке, обрађене; 

ацидофилно млеко; бадеми, обрађени; бадеми, 

припремљени; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; базе за прављење милкшејкова; 

бакалари, неживи; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бели сиреви; бечке 

кобасице; биљна уља за исхрану; биљне масноће за 

исхрану; биљни екстракти за кување; биљни 

концентрати за кување; биљни маслац; биљни 

протеини неформиране текстуре који се користе као 

високопротеинска замена за месо; биљно млеко; 

биљно уље за кулинарске потребе; бистре супе; 

бланширани орашасти плодови; бобице, прерађене; 

бобице, смрзнуте; бобице, сушене; бобичасто воће, 

конзервирано; боб, конзервиран; бодљикави јастог, 

који није жив; бојзенове јагоде, прерађене; болоњске 

кобасице; боранија, конзервирана; боранија, 

прерађена; боранија, припремљена; боровнице, 

обрађене; боровнице, смрзнуте; боровнице, суве; 

ботифара; ботифара [кобасице]; бразилски ораси, 

прерађени; бразилски ораси, припремљени; 

бранцини, неживи; брзо-смрзнуто воће; брзо-

смрзнуто поврће; бруснице, прерађене; бруснице, 

смрзнуте; бубрежни лој за исхрану; бујон; бујон од 

морске траве; бујон у коцки; булгоги; булгоги 

[исечено и зачињено роштиљско месо]; бундева, 

прерађена; вегетаријанске кобасице; вегетаријанске 

пљескавице; верјус за кулинарске намене; вештачка 

слатка павлака [замена за млечни производ]; виршле; 

виршле у кукурузном тесту на штапићу; вишње, 

конзервиране; вишње, смрзнуте; вишње, суве; 

водени кестени, конзервирани; водени кестени, 

прерађени; водени кестени, припремљени; воће 

конзервирано или у теглама; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће, припремљено; воће у конзерви; 

воће у теглама; воћна пулпа; воћне пасте; воћни 

желе; воћни намази; воћни пектин за кување; воћни 

сокови за кување; воћни чипс; врста кајмака који се 

послужује уз поподневни чај; ганџанг-геџанг [ракови 

маринирани у соја сосу]; гарден салата; гимџабан 

[зачињена јестива алга]; ги пречишћени путер [гхее]; 

глазирано воће; говедина; говеђа супа; говеђа супа, 

бујон; говеђе пљескавице; говеђи бујон; говеђи 

гулаш; говеђи лој за прехрану; говеђи одресци; 

горжђе, припремљено; гот-гам [суве јапанске јабуке]; 

готова јела која се састоје углавном од дивљачи; 

готова јела која се састоје углавном од меса; готова 

јела која се састоје углавном од рибе; готова јела која 

се углавном састоје од замена за месо; готова јела 

која се углавном састоје од меса, рибе, живинског 

меса или поврћа; готова јела са каријем; готова 

предјела која се углавном састоје од меса јастога 

умоченог у тесто и испрженог; готова предјела која 

се углавном састоје од морских плодова; готове кари 

чорбе; готове мисо супе; готове супе; готови бујон од 

морске траве; готови гулаш; гравлакс; грашак, 

конзервирани; грашак, обрађен; грашак, 

припремљен; грашак у конзерви; гргечи, неживи; 

грејпфрут, прерађен; грицкалице на бази воћа; 

грицкалице на бази кромпира; грицкалице на бази 

морских алги; грицкалице на бази орашастих 

плодова; грицкалице на бази пасуља; грицкалице на 

бази поврћа; грицкалице на бази соје; грицкалице на 

бази сувог воћа; грицкалице на бази тофуа; 

грицкалице од кандираног воћа; грицкалице од меса; 

грицкалице у облику плочица базиране на воћу; 

грицкалице у облику плочица базиране на 

орашастим плодовима; грицкалице у облику плочица 

базиране на орашастим плодовима и сувом воћу; 

грицкалице у облику плочица базиране на 

семенкама; грицкалице у облику плочица базиране 

на сувом воћу; грицкалице у облику плочице на бази 

орашастих плодова и семенки; грицкалице у облику 

плочице од органских орашастих плодова и семенки; 

грчки јогурт; грчки јогурти; гуакамол; гулаш; гумбо; 

густа крем чорба од морских плодова или поврћа; 

гушчија паштета; дак булгоги [корејско јело од 

исечене и зачињене пилетине са роштиља]; дак галби 

[корејско јело које се већином састоји од пилетине 

пропржене у пасти од ферментисаних љутих 

папричица]; дал [готово јело]; датуле, припремљене; 

датуља, прерађена; датуља, сушена; дезертни крем 

на бази бобичастог воћа; десерти направљени од 

замена за млеко; десерти направљени од млечних 

производа; дехидрирано млеко; дехидрисано месо; 

дехидрисано поврће; дивљач, која није жива; 

димљена морска храна; димљена пастрмка; димљена 

риба; димљена скуша; димљене дагње; димљене 

кобасице; димљени бакалар; димљени лосос; 

димљени производи од рибе; димљени сир; димљено 

месо; диње, прерађене; диње, припремљене; додаци 

од слатке павлаке или млека за напитке; доенџанг 
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џигае [корејско јело које се састоји већином од тофуа 

са пастом од соје]; дуд, прерађен; ђавоља јаја; 

ђумбир конзервиран у сирупу; ђумбир, 

конзервисани; ђумбиров џем; едамаме, 

припремљена; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстра девичанско маслиново уље за 

кулинарске потребе; екстракти алги за исхрану; 

екстракти гљива за употребу у кулинарству; 

екстракти живинског меса; екстракти од парадајза; 

етуфе; желатин*; желе за исхрану; желеи од поврћа; 

желеи, џемови, компоти; желе од меса; живина, која 

није жива; животињска маст за исхрану; животињска 

мождина, срж, за исхрану; животињска уља за 

кување; животињска уља за храну; животињски 

бубрези [изнутрице]; животињско млеко; жуманце од 

јаја; залеђено воће; замене за живинско месо; замене 

за јаја; замене за киселу павлаку; замене за маргарин; 

замене за маслац; замене за месо; замене за месо на 

бази поврћа; замене за млеко; замене за сир; замене 

за ферментирано млеко; замрзнуте жабље ноге; 

замрзнути рачићи; замрзнуто воће и поврће; 

замрзнуто месо; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-

сушено поврће; зачињена уља; зачињена уља за 

кулинарске потребе; зачињени бадеми; зачињени 

индијски ораси; зачињени мешани орашасти 

плодови; зачињени ораси; зачињени орашасти 

плодови; зачињен кикирики; зачињено коштуњаво 

воће; зелени чили [готово јело]; зрели сиреви; 

иверак, неживи; изданци бамбуса, конзервирани; 

изданци бамбуса, прерађени; изданци бамбуса, 

припремљени; изданци бамбуса, смрзнути; изданци 

бамбуса, сушени; издробљени бадеми; издробљени 

лешници; икра морске пастрмке, припремљена; икра 

морског јежа ферментирана помоћу соли; икра 

морског лососа, припремљена; индијски орах, 

припремљен; инстант гулаши; инстант или готова 

мисо супа; инстант или готове супе; инстант мисо 

супа; инстант пире кромпир; инстант супе; инћуни, 

неживи; инћуни, обрађени; исецкано поврће; исечено 

поврће за салате; јабуке, обрађене; јагњетина 

прерађена; јагоде, прерађене; јагоде, смрзнуте; јаја; 

јаја, млеко и млечни производи; јаја препелице; јаја 

пужева за јело; јаја у праху; јакитори [јапански 

ражњићи од пилетине]; јастози, који нису живи; 

јегуље, неживе; јела од рибе; јестива птичја гнезда; 

јестива рибља уља за кулинарску употребу; јестива 

уља и масти; јестиве жабе, неживе; јестиве ларве 

мрава, припремљене; јестиве масти; јестиве морске 

алге, обрађене; јестиве семенке, обрађене; јестиви 

делови орашастих плодова; јестиви инсекти, неживи; 

јестиво уље од семена камелије; јестиво цвеће, 

обрађено; јестиво цвеће, сушено; јетра; јетрена 

паштета; јогурт; јогурт базиран на заменама за 

млеко; јогурти за децу; јогурти са ниским нивоом 

масти; јогурти са укусима; јогурти са укусом воћа; 

кавијар; кавијар од плавог патлиџана; кајсије, 

обрађене; какао путер; какао путер за исхрану; 

какдуги [кимчи од ротквице]; какдуги [корејско јело 

од ферментисане ротквице]; кандирана патка; 

кандирани бадеми; кандирани кикирики; кандирани 

ораси; кандирани пекан ораси; канола уље за 

исхрану; канола уље за кулинарске потребе; кантен 

[сушени комадићи желеа од агара]; капоната; 

каселет; кварк; кварк [млечни производ]; кеилбаса 

кобасице; келераба, прерађена; келпи, обрађени; кељ, 

обрађени; кељ, прерађен; кефир; киви, прерађен; 

кикирики, конзервиран; кикирики паста; кикирики 

преливен васабијем; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кикирики у конзерви; кимчи; кимчи 

џигае [корејско јело које се већином састоји од 

ферментисаног поврћа, прасетине и тофуа]; кинески 

купус, прерађен; кинески купус, смрзнути; кинеско 

јело чоп суи [цхоп суеy]; кисела павлака; кисели 

ђумбир; кисели краставац; кисели краставци; кисели 

купус; кисело млеко; китово уље за кулинарске 

потребе; клементине, прерађене; кнедле на бази 

кромпира; кнедле од кромпира; кобасице; кобасице 

братвурст [братwурст]; кобасице крвавице; коже од 

сланине; козје млеко; кокосова маст; кокосово млеко; 

кокосово млеко за кулинарску употребу; кокосово 

млеко у праху; кокосово уље за исхрану; кокосов 

путер; кокос, осушени; кокошја јаја; коктел виршле; 

коктел луковице; колачи од ракова; колострум за 

кување; комадићи воћа у теглама; компоти; компот 

од бруснице; конгџабан [пасуљ куван у соја сосу]; 

кондензовано млеко; конзервирана говедина; 

конзервирана говедина са кромпиром и зачинима; 

конзервирана морска храна; конзервирана 

свињетина; конзервирана свињетина и пасуљ; 

конзервиране кобасице; конзервиране маслине; 

конзервиране, сушене и куване маслине; 

конзервиране чили папричице; конзервиране шљиве; 

конзервирани кромпир; конзервирани морски 

плодови; конзервирани парадајз; конзервирани 

производи од рибе; конзервирани пужеви; 

конзервирани спанаћ; конзервирано воће; 

конзервирано воће и поврће; конзервирано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; 

конзервирано месо, риба, поврће и воће; 

конзервирано, сушено и кувано воће и поврће; 

конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана 

паприка; конзервисана риба; конзервисана соја, за 

исхрану; конзервисан бели лук; конзервисане 

печурке; конзервисани парадајз; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати за говеђу супу; 

концентрати за супу; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; кравље млеко; 

краставчићи; кремасти јогурти; кремасти млечни 
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производи; кремови за кафу на бази млечних 

производа; кристализовани ђумбир; кристализовано 

воће; крокети; крокети од кромпира; крокети од 

лососа; кромпир салата; кромпир чипс од слатког 

кромпира; крушке, конзервисане; крушке, прерађене; 

кувана и сушена риба; кувани кукуруз; кувани 

кукуруз са зачинима; кувани кукуруз са сиром; 

кувани пужеви; кувани спанаћ; кувано воће; кувано 

воће и поврће; кувано месо, конзервирано; кувано 

месо у теглама; кувано поврће; кукурузно уље за 

исхрану; кукуруз шећерац, прерађен; кукуруз 

шећерац, у конзерви; кумис; куњка шкољке, неживе; 

купине, прерађене; купине, смрзнуте; купус, 

обрађен; ланено семе за људску конзумацију; ласи; 

ласи од манга; леблебија, обрађена; леблебије, 

сушене; леблебије у конзерви; лецитин за кулинарске 

намене; лешници, припремљени; лигње, неживе; 

лигње спремљене за људску употребу; лимете, 

прерађене; лимун, обрађени; лимунов сок за 

употребу у кулинарству; лиофилизовано месо; 

лиофилизовано поврће; листићи од кромпира; 

листови винове лозе, прерађени; логанове малине, 

прерађене; лосос, нежив; лосос у конзерви; 

лубенице, прерађене; лубенице, припремљене; лук, 

конзервисан; љускари, који нису живи; макадамија 

ораси, прерађени; макадамија ораси, припремљени; 

маково уље за кулинарске потребе; малине, 

прерађене; малине, смрзнуте; манго обрађени; 

мандарине, прерађене; маракује, прерађене; 

маракује, припремљене; мараскино трешње; 

маргарин; мармеладе од поморанџе и ђумбира; 

маскарпоне; маслац од меда; маслац са белим луком; 

маслац са биљем; маслине за коктеле; маслине, 

конзервисане; маслине, куване; маслине, обрађене; 

маслине, припремљене; маслине пуњене бадемима; 

маслине пуњене пестом у сунцокретовом уљу; 

маслине пуњене фета сиром у сунцокретовом уљу; 

маслине пуњене црвеном паприком; маслине пуњене 

црвеном паприком и бадемом; маслине, сушене; 

маслиново уље за исхрану; маслиново уље за 

кулинарске потребе; масне супстанце за производњу 

јестиве масти; масноће; масти за исхрану; маст кита 

за исхрану; махунарке, прерађене; махунарке, 

припремљене; махуне у конзерви; мацутаке печурке, 

конзервиране; мацутаке печурке, прерађене; 

мацутаке печурке, припремљене; мацутаке печурке, 

сушене; меки бели сиреви; меки зрели сиреви; меки 

сиреви; мекооклопне корњаче, неживе; мексички 

паприкаш са свињетином; мекушци, неживи; 

мермелада; месне прерађевине; месни екстракти; 

месни намази; месни нарезак; месни наресци; месни 

одресци; месни сокови; месо; месо, живина и 

дивљач; месо за кобасице; месо или риба у конзерви; 

месо, риба, живина и дивљач; месо, риба, живинско 

месо и дивљач; месо са роштиља маринирано у соја 

сосу; месо у конзерви; меџу [ферментисана соја у 

корејском стилу]; мешавине грицкалица које се 

састоје од грашка са васабијем, прерађених 

орашастих плодова, сувог воћа или сувог грожђа; 

мешавине грицкалица које се састоје од 

дехидрираног воћа и прерађених орашастих плодова; 

мешавине грицкалица које се састоје од прерађеног 

воћа, прерађених орашастих плодова или сувог 

грожђа; мешавине за безалкохолни пунч од јаја; 

мешавине за припрему бујона; мешавине за 

припрему супе; мешавине сувог воћа; мешана биљна 

уља за исхрану; мешана биљна уља за кулинарске 

потребе; мешана јестива уља; мешани сиреви; милк 

шејк; млади кукуруз, прерађени; млади лук, 

прерађен; млаћеница; млевени бадем; млевени бели 

лук, конзервиран; млевено воће; млевено месо; 

млеко; млеко без лактозе; млеко и млечни 

производи; млеко обогаћено витаминима; млеко 

обогаћено витамином д; млеко од кикирикија 

[безалкохолни напитак]; млеко од кикирикија за 

кулинарске сврхе; млеко од киририкија; млеко од 

конопље за употребу као замена за млеко; млеко од 

орашастих плодова као замена за млеко; млеко од 

соје за кулинарске потребе; млеко са ниским нивоом 

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

производи; млеко у праху*; млечни производи 

базирани на заменама за млеко; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морска храна, нежива; морске 

(нори) алге, конзервисане; морски јежеви, неживи; 

морски краставац, који није жив; морски рачићи, 

који нису живи; мортадела; мусеви од меса; мусеви 

од поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на бази 

белог лука; намази на бази воћа; намази на бази 

кикирикија; намази на бази млека; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; намази 

од воћног желеа; намази од лешника; намази од 

лимуна; намази од маслина; намази од меса; намази 

од тикве; намаз од шкампа; намирнице на бази рибе; 

напици базирани на заменама за ферментирано 

млеко; напици за бази млека који садрже кафу; 

напици који се праве од јогурта; напици који се 

углавном састоје од млека; напици на бази бадемовог 

млека; напици на бази јогурта; напици на бази 

кокосовог млека; напици на бази млека; напици на 

бази млека који садрже воће; напици на бази млека 

који садрже воћне сокове; напици на бази млека од 

кикирикија; напици на бази млека са укусом ваниле; 

напици на бази млека са укусом јагоде; напици на 

бази млека са укусом чоколаде; напици на бази 

пиринчаног млека; напици на бази соје као замена за 

млеко; напици од млека, у којима млеко преовлађује; 

напици са бактеријама млечне киселине; нарезани 

комади овчетине; нарезано воће; нарезано воће, 

конзервирано; нарезано поврће, конзервирано; нар, 

прерађен; нар, припремљен; нато [ферментисана 

зрна соје]; незрели свежи сиреви; некувано воће, 

припремљено; некувано поврће, припремљено; 
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немасни јогурти; немлечне замене за млеко; 

нерафинисано уље које се користи за кулинарске 

потребе; нискокалорични хрскави кромпир; 

нискокалорични чипс од кромпира; нордијске 

купине, прерађене; обрађена јаја; обрађена љутика 

као поврће; обрађене брескве; обрађене поморанџе; 

обрађени бетелови ораси; обрађени кокос; обрађени 

коренови дораја [балон цвећа]; обрађени кромпир; 

обрађени пужеви [ескарготи]; обрађени црни лук; 

обрађено месо; обрано млеко; овсено млеко; овчије 

млеко; овчији сир; огрозд, прерађен; ои-собаги 

[кимчи од краставца]; ољуштени парадајз; ољуштени 

шљивасти парадајз; ољуштени шљивасти парадајз у 

конзерви; омлети; омоти за кобасице; омоти за 

кобасице и њихове имитације; омоти за кобасице од 

природних црева; омоти за кобасице од синтетичких 

материјала; омоти за храну од целулозе; омоти за 

храну од целулозе ојачане папиром; ораде, неживе; 

ораси, обрађени; орашасти плодови без љуске; 

органски кремови; органско кокосово уље за кување 

и припрему хране; органско кокосово уље за 

кулинарске потребе; органско млеко; остриге, које 

нису живе; оцеђени бели меки сиреви; оцеђени 

сиреви; очишћени бели лук; павлака [биљна] на бази 

поврћа; павлака за кување у праху; павлака [млечни 

производ]; пакована јела која се првенствено састоје 

од меса, рибе, живинског меса или поврћа; пакована 

меса; паковани оброци који се углавном састоје од 

дивљачи; паковани оброци који се углавном састоје 

од живинског меса; паковани оброци који се 

углавном састоје од меса; паковани оброци који се 

углавном састоје од морских плодова; паковани 

оброци који се углавном састоје од рибе; палмино 

уље за исхрану; палмино уље за кулинарске потребе; 

паниране и пржене јалапено паприке; паниране 

кобасице; панирани пилећи медаљони; папаја, 

обрађена; паприке, обрађене; паприке, припремљене; 

парадајз пире; паста од белог лука за кување; паста 

од гуаве; паста од плавог патлиџана; паста од поврћа; 

пасте од икре рачића; пасте од поврћа; пасте од риба; 

пасте од тикве; пастеризовано млеко; пастирска 

пита; пастрами; пастрмка, нежива; пасуљ, обрађени; 

пасуљ, припремљен; пасуљ, сушени; пасуљ у 

конзерви; пахуљице од кивија; пахуљице од кокоса; 

пахуљице од кромпира; пачја јаја; паштета од 

артичоке; паштета од поврћа; паштетет од инћуна; 

пекан ораси, прерађени; пекан ораси, припремљени; 

пекмез од лимуна; пектин за кулинарске намене; 

пеперонцини, обрађене; перила уља за исхрану; 

перила уља за кулинарске потребе; печена говедина; 

печени бадеми; печени бели лук; печени индијски 

ораси; печени кестени; печени кикирики; печени 

кромпир; печени лешници; печени макадамија ораси; 

печени мешани орашасти плодови; печени орашасти 

плодови; печени орашчићи; печени пасуљ; печени 

пасуљ у парадајз сосу; печени пекан ораси; печурке, 

обрађене; печурке, припремљене; пикантни кисели 

краставци; пилетина; пилећа крилца; пилеће 

пљескавице; пилеће салате; пилећи бујон; пилећи 

крокети; пилећи мус; пилећи терин; пимиенто 

паприке, обрађене; пињоли, обрађени; пиреи од 

поврћа; пире кромпир; пире од воћа; пире од икре 

рака; пире од јабука; пире од маслина; пире од 

печурака; пире од плавог патлиџана; пире од тикве; 

пиринчано млеко; пиринчано млеко за кулинарску 

употребу; пиринчано млеко као замена за млеко; 

пистаћи, прерађени; пистаћи, припремљени; пића 

ферментисана помоћу бактерије млечне киселине; 

пихтије; плаве дагње, неживе; плави сир; плодови 

ораха; пљескавице од поврћа; пљескавице од соје; 

поврће конзервирано или у теглама; поврће 

конзервирано у сирћету; поврће конзервирано у уљу; 

поврће кувано у сирћету; поврће, прерађено; поврће 

пречено на роштиљу; поврће укисељено у сирћету; 

поврће у конзерви; поврће у теглама; пола-пола 

павлака [мешавина млека и крема]; полен 

припремљен као храна; полуобрано млеко; помфрит; 

помфрит од тапиоке; посољени индијски орах; 

поховане лигње; предјела; предјела која се 

првенствено састоје од меса, рибе, живинског меса 

или поврћа; предјела на бази поврћа; преливи за 

брускете; преливи од орашастих плодова; препарати 

за прављење бујона; препарати за супу од поврћа; 

препржени пасуљ; прерађена аракача; прерађена 

гравиола; прерађена карамбола; прерађена лимунска 

трава; прерађена љускаста анона; прерађена морска 

храна; прерађена саподиља; прерађена спирулина; 

прерађена тапиока; прерађена фејоа [ананасна гуава]; 

прерађена хикама; прерађене акаи бобице; прерађене 

алге за људску употребу; прерађене гоџи бобице; 

прерађене дуње; прерађене клице; прерађене лутке 

пчела за људску конзумацију; прерађене маслине, 

конзервиране; прерађене махунарке; прерађене 

морске алге; прерађене семенке бундеве; прерађене 

семенке лубенице; прерађене семенке од сунцокрета; 

прерађене чиа семенке; прерађени бели лук; 

прерађени бели лук који служи као поврће; 

прерађени едамаме; прерађени индијски ораси; 

прерађени кактус за исхрану; прерађени кикирики; 

прерађени морски плодови; прерађени орашасти 

плодови; прерађени парадајз; прерађени патлиџан; 

прерађени плодови личија; прерађени производи од 

рибе за људску исхрану; прерађени радич; прерађени 

сир; прерађени тореја орах; прерађено воће и поврће; 

прерађено јестиво коренасто поврће; прерађено 

јестиво цвеће у кристализованом облику; прерађено 

коренасто поврће; прерађено корење за људску 

исхрану; прерађено нони воће; прерађен орах; 

прерађено семе брашнастих банана; прерађено 

сочиво; пресована воћна паста; прехрамбени 

производи од рибе; пржене брашнасте банане; 

пржени кромпир; пржено месо; припремљена 
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говедина; припремљена јела од меса; припремљена 

јела од рибе; припремљена морска трава за прављење 

супе; припремљена сојина зрна; припремљене 

махунарке; припремљене семенке бундеве; 

припремљене супе од морске траве; припремљени 

бујон; припремљени кокос; припремљени оброци на 

бази поврћа за малу децу; припремљени ораси; 

припремљени пињоли; припремљени свињски папци; 

припремљено јестиво коренасто поврће; 

припремљено коренасто поврће; припремљено месо; 

припремљено сочиво; производи за прављење 

бујона; производи од млека; производи од рибе 

припремљени за људску конзумацију; производи од 

рибе у теглама; прокељ, прерађен; протеинско млеко; 

прочишћени маслац; прстенови од лука [поховани 

лук]; пужеви припремљени за људску исхрану; 

пуномасно млеко; пуњене чили паприке; пуњења на 

бази воћа за воћне пите; пуњења на бази воћа за 

торте и пите; путер; путер крем; путер од бадема; 

путер од индијског ораха; путер од јабука; путер од 

орашастих плодова; путин [канадско јело које се 

састоји од помфрита и сирног груша који се 

преливају сафтом]; рабарбаре, прерађене; рак, који 

није жив; ракови, неживи; рататули; ребра [одрезак 

од меса]; рендани пржени кромпир [хасх броwнс]; 

репа, обрађена; репино уље за исхрану; риба и 

пржени кромпир; риба, која није жива; рибани 

кисели купус; риба, обрађена; риба у конзерви; 

рибља икра, прерађена; рибља икра, припремљена; 

рибља паштета; рибље брашно за људску исхрану; 

рибље кобасице; рибље пихтије; рибље пљескавице; 

рибље шницле; рибљи бујон; рибљи желатин за 

исхрану; рибљи колачићи; рибљи крокети; рибљи 

мехури; рибљи мусеви; рибљи терин; рибљи филети; 

рибљи штапићи; ролнице од купуса пуњене месом; 

ролнице од сувог воћа; ролована укисељена харинга; 

рости; сабљарке, неживе; салама; салата од икре 

ципла; салата од купуса; салате за предјело; салате 

од воћа; салате од воћа и поврћа; салате од 

махунарки; салате од поврћа; самгјетанг [корејска 

пилећа супа са женшеном]; сардине, неживе; сардине 

у конзерви; сарме; сармице; састојци за припремање 

супе; сатај; сафаладе; сашими; свеже месо; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; свињски котлети; семенке 

банане за кување, припремљене; семенке од мака, 

обрађене; семенке, припремљене*; семенке 

припремљене за људску конзумацију; семенке 

припремљене за људску конзумацију, које нису 

зачини или ароме; семенке сусаме, обрађене; 

сеолеонгтанг [корејска чорба од костију вола]; 

сецкани бели лук, конзервирани; сечено воће; сечено 

поврће; сипе, неживе; сир; сиреви који дозревају 

помоћу плесни; сиреви са биљем; сиреви са 

зачинима; сиреви у облику умака; сиреви у праху; 

сириште, сирило; сирни намази; сирни намази; 

сирове кобасице; сирове пљескавице; сирово воће, 

ољушћено; сирово воће, припремљено; сирово воће, 

сечено; сирово поврће, ољушћено; сирово поврће, 

припремљено; сирово поврће, сечено; сир од козјег 

млека; скуша у конзерви; сланина; сланина у 

комадићима; слатка павлака у праху [млечни 

производи]; слатки кромпир, прерађен; слатки 

кромпир, прерађени; смеђа горушица, прерађена; 

сметана; смеше које садрже маст за кришке хлеба; 

смокве, прерађене; смокве, припремљене; смрзнута 

јаја; смрзнута јела која се састоје првенствено од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; смрзнута 

орлова папрат [бујад]; смрзнута пакована предјела 

која се углавном састоје од морских плодова; 

смрзнута предјела која се састоје првенствено од 

морских плодова; смрзнута предјела која се састоје 

првенствено од пилетине; смрзнута риба; смрзнута 

чорба; смрзнут бели лук; смрзнуте дагње; смрзнути 

плодови мора; смрзнути помфрит; смрзнути спанаћ; 

смрзнуто воће; смрзнуто поврће; сојина зрна, 

прерађена; сојино млеко; сојино млеко [замена за 

млеко]; сојино уље за исхрану; сојино уље за кување; 

сојино уље за употребу у кулинарству; сокови од 

поврћа за кување; сок од лимете за кување; сок од 

парадајза за кување; сок од тартуфа; сок од шкољки; 

срце палме, прерађено; стогодишња јаја; сува икра 

од харинге; сува риба; сува рибизла; суве бруснице; 

суве гљиве; суве дагње; суве јагоде; суве папаје; суве 

смокве; суве шљиве; суви дуријан; суви личи; суви 

лонган; суви манго; суво грожђе; суво месо; 

султанија, сува; сунцокретове семенке, 

припремљене; сунцокретово уље за исхрану; 

сунцокретово уље за кулинарске потребе; супа, 

конзервисана; супа од црвеног пасуља; супа са 

месним кнедлама; супа у конзерви; супе; супене 

коцке; супе од бобичастог воћа; сурими; сурутка; 

сусамово уље за исхрану; суфлеи од батата; суфлеи 

од бундеве; суфлеи од поврћа; суфлеи од сира; 

сухомеснати производи; суџук [кобасице]; сушена 

говедина; сушена лигња; сушена месна влакна; 

сушена репа; сушена риба; сушена сојина зрна; 

сушена сочива; сушена сурутка; сушена усољена 

говедина; сушена шунка; сушене јестиве алге; 

сушене јестиве гљиве; сушене јестиве морске алге; 

сушене јестиве сребрне уши; сушене јестиве црне 

гљиве; сушене махунарке; сушени рачићи; сушени 

тартуфи [јестиве гљиве]; сушено воће; сушено воће и 

поврће; сушено месо; сушено поврће; тангерине, 

прерађене; тапенада; тахини; таџин [готово јело од 

меса, рибе или поврћа]; твеџи булгоги [корејско јело 

од исечене и зачињене прасетине са роштиља]; тврди 

сиреви; текстурисани протеини поврћа за употребу 

као додаци месу; телетина; телећи бујон; темпех; 

темпура од морске хране; темпура од поврћа; терини; 

терини од меса; терини од морских плодова; терини 

од поврћа; тестенине за супу; течни јогурти; тиква, 

прерађена; толстолобици, неживи; тофу; тофу 
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листићи; тофу пљескавице; тофу пржен у уљу; 

трешње, обрађене; туњевина, нежива; туњевина у 

конзерви; ћићарон; ћуретина; ћурећа сланина; ћуреће 

кобасице; ћуреће пљескавице; ћуфте; ћуфте од 

кромпира; укисељена јаја; укисељена кора од 

лубенице; укисељена риба; укисељене јалапено 

паприке; укисељене паприке; укисељене ротквице; 

укисељене свињске ножице; укисељене харинге; 

укисељени лук; укисељени црвени лук; укисељено 

воће; укисељено поврће; укишељено воће и поврће; 

уља за исхрану; уља за кување; уља и масти за 

исхрану; уља од орашастих плодова; уља од 

орашастих плодова за кулинарске потребе; уље 

бундевиних семенки за кулинарске потребе; уље за 

печење на биљној бази у спреју; уље за печење у 

спреју; уље кикирикија за кулинарске потребе; уље 

кита за исхрану; уље од грожђаних коштица за 

исхрану; уље од кикирикија за исхрану; уље од 

пиринчаних мекиња за исхрану; уље од семена лана 

за исхрану; уље од семенке бундеве за исхрану; уље 

од семенки грожђа за кулинарске потребе; уље од 

уљане репице за кулинарске потребе; уље палминих 

коштица за исхрану; уље палминог језгра за 

кулинарске потребе; уље пиринчаних мекиња за 

кулинарске потребе; уље репице за исхрану; умаци 

на бази млека; умаци од пасуља; умаци од сира; 

умаци од чилија са сиром; унапред исецкане салате 

од поврћа; уншиу мандарине, прерађене; урме; 

усољена јаја; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; усољено поврће; ухт млеко; 

уштипци, крофне од кромпира; уштипци од ренданог 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисани тофу; ферментисано млеко; 

ферментисано печено млеко; фета сир; филети 

бакалара; филети инћуна; филети од пилећих груди; 

филипинске кућице, неживе; флаширана морска 

храна; фонди од сира; формирани текстурисани 

биљни протеин који се користи као замена за месо; 

франкфуртске кобасице; француске кремасте кнедле; 

харинге, неживе; хегис [шкотско јело од изнутрица]; 

хидрогенизована уља за исхрану; хидрогенизована 

уља за кулинарске потребе; хоботнице, неживе; 

хумус; цацики [тзатзики]; цезар салата; црвене 

наранџе, прерађене; црвене рибизле, прерађене; 

црвене рибизле, смрзнуте; црвени лук, конзервисан; 

црвени лук, прерађен; црвени лук, припремљен; 

црвени пасуљ, конзервиран; црвени снепер, неживи; 

црева за кобасице, природна или вештачка; црева за 

омоте за храну; црева за прављење крвавице; црева 

за прављење омота за кобасице; црне рибизле, 

прерађене; црне рибизле, смрзнуте; црни лук, 

припремљен; чај с млеком на бази млека; чај с 

млеком, у којем превладава млеко; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чварци; чедар сир; 

чеонгукџанг џигае [корејско јело које се већином 

састоји од тофуа са богатом пастом од соје]; чиа 

семенке, припремљене; чили са месом; чипс од 

банане; чипс од зелене банане; чипс од јабука; чипс 

од кеља; чипс од кромпира; чипс од поврћа; чипс од 

свињске коже; чипс од соје; чипс од тапиоке; чипс 

штапићи од кромпира; чорбе; џабан-гим [зачињене 

морске алге]; џемови; џемови од ананаса; џемови од 

боровнице; џемови од брескве; џемови од вишања; 

џемови од воћа; џемови од јагоде; џемови од 

јапанске шљиве; џемови од кајсија; џемови од 

купине; џемови од малине; џемови од рабарбаре; 

џемови од трешања; џемови од црних рибизла; 

џемови од шљиве; шантили крем; шаран, неживи; 

шаргарепе, конзервисане; шаргарепе, прерађене; 

шаргарепе, припремљене; шаргарепе у конзерви; 

шваргла+л19046; шитаке печурке, конзервиране; 

шитаке печурке, прерађене; шитаке печурке, 

припремљене; шитаке печурке, сушене; шиш кебаби; 

шкампи, који нису живи; шкампи, рачићи, који нису 

живи; шкампи у кокосу; шкембићи; шкољке абалоне, 

неживе; шкољке капице, која нису живе; шкољке, 

које нису живе; шкољке, љускари, који нису живи; 

шлаг; шљиве, прерађене; шпанска лимета; шпаргла, 

конзервирана; шпаргле, обрађене; штапићи 

моцареле; штапићи од тофуа; шунка.  

30  цхаи чај; цхалупас [тортиље од кукурузног 

брашна]; цхимицхангас [пуњене тортиље пржене у 

дубоком уљу]; цхоw меин [јела на бази резанаца]; 

цхоw меин резанци; фарина (јело од житарица); мате; 

мизо-yокан-но-мото [јапанске кондиторске 

мешавине на бази слатког желеа од азуки пасуља]; 

нацхос [тортиља чипс]; нерикири [традиционални 

јапански кондиторски производ који се састоји од 

меког зашећереног омота који садржи џем од слатког 

пасуља]; qуесадиллас [пуњене тортиље]; сансхо у 

праху [јапански бибер као зачин]; сопапиллас 

[пржена пецива]; териyаки умак; вла [млечни крем]; 

wон тон кнедле; агенси на бази скроба за сладолед; 

азијски резанци; алва; алге [зачин]; америчке 

палачинке [палачинке]; арома ваниле за кулинарске 

намене; арома ваниле који се користе за храну и 

пиће; аромартизовани лед; ароматизоване соли; 

ароматизовани желе у кристалима за израду желе 

слаткиша; ароматизовано сирће; ароматични додаци 

за храну; ароме бадема, осим есенцијалних уља, за 

напитке; ароме бадема, осим есенцијалних уља, које 

се користе за прехрамбене производе; ароме бадема, 

осим есенцијалних уља, које се користе за храну и 

пиће; ароме за кафу; ароме за колаче, изузев 

етарских уља; ароме за пића, изузев етарских уља; 

ароме, које нису етарска уља; ароме лимуна, осим 

есенцијалних уља, које се користе за прехрамбене 

производе; ароме, осим есенцијалних уља, за маслац; 

ароме, осим есенцијалних уља, за сир; ароме, осим 

етарских уља, за супе; ароме слада које се користе за 

храну и пиће; афогато [напици на бази кафе која 

садрже сладолед]; баварски крем; багети [француске 
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векне]; бадеми преливени чоколадом; бадеми са 

шећерним преливом; бадемово тесто; балзамико 

сирће; баози; безглутенски хлеб; беле чоколаде; бели 

лук у праху; бели лук у праху [зачин]; бели чај; бели 

шећер; бечка пецива; бибер; бибимбап [корејско јело 

које се првенствено састоји од куваног пиринча са 

додацима као поврће и говедина]; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљне ароме, осим 

есенцијалних уља, за напитке; биљне инфузије; 

биљни концентрати као зачини; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; биљни чајеви; биљни 

чајеви, осим за медицинске потребе; биндаетеок 

[палачинке на корејски начин које су направљене од 

желеа слатког адзуки пасуља]; бисквити, суви 

колачићи; бисквит са путером; бискоти [бисцотти]; 

божићни пудинг; бомбоне; бомбоне на бази скроба; 

бомбоне од менте; бомбоне од црвеног женшена; 

бомбоне од шећера; бомбоне са женшеном; бомбоне 

са какаом; бомбоне са карамелом; бомбоне са 

маслацем и карамелом; бразилски ораси преливени 

чоколадом; браон сос; браон шећер; брашно; брашно 

без глутена; брашно за бели хлеб; брашно за торте и 

колаче; брашно за хлеб; брашно за црни хлеб; 

брашно и производи од житарица; брашно од боба; 

брашно од јобових суза; брашно од кромпира; 

брашно од махунарки; брашно од мунго пасуља; 

брашно од пиринча; брашно од слачице; брашно од 

хељде; брашно са високим садржајем глутена; 

брашно тапиоке; брашно широке намене; бродски 

двопек; булгур; буритоси; ванила ароме за напитке; 

ванила ароме за храну; ванилин [замена за ванилу]; 

ванилин шећер; васаби прах; васаби прах [јапански 

рен]; вафел производи; вафли са пуњењем; 

вегетаријанске пљескавице[сендвичи]; 

вегетеријански колачи; везивни агенси за сладолед; 

векна са месом; векне хлеба; вермићели; вијетнамски 

резанци; винско сирће; виршле у тесту; 

високопротеинске плочице од житарица; 

вишенаменско брашно са додатком прашка за пециво 

и соли; вода поморанџиног цвета за кување; вон тон 

чипс; ворчестер сос; воће преливено чоколадом; 

воћна пита; воћна пита са бресквама; воћна пита са 

вишњама; воћна пита са јабукама; воћне ароме које 

се користе за храну и пиће, осим екстракта; воћне 

ароме, осим есенцијалних уља, за напитке; воћне 

ароме, осим есенцијалних уља, које се користе за 

прехрамбене производе; воћне бомбоне [слаткиши]; 

воћне желе бомбоне; воћне пите; воћне посластице; 

воћни желе [слаткиши]; воћни колачи; воћни 

преливи [сосови]; воћни сладолед; воћни сладоледи; 

воћни сладоледи на штапићу; воћни тарт; воћни 

хлеб; воћни чајеви; воћно сирће; гарам масала; 

глазирани колачи у корпици; глазуре за колаче; 

глазуре за шунку; глукоза за кулинарску намену; 

глутен припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; горко-слатка чоколада; готова 

јела која се првенствено састоје од тестенина и 

пиринча; готова јела на бази резанаца за малу децу; 

готова јела од пиринча; готова јела од тестанине; 

готова јела са пиринчем; готова јела са тестенином; 

готова тестенина; готови васаби; готови напици на 

бази какаа; готови напици на бази кафе; готови 

напици од какаа; готови напици од кафе; готови 

оброци од резанаца; готови равиоли; гохугару 

[млевена љута паприка]; гочујанг [ферментирани 

намаз од љутих папричица]; грахам крекери; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

маслаца и карамеле; грицкалице на бази пиринча; 

грицкалице на бази цереалија које не садрже глутен; 

грицкалице од екструдиране пшенице; грицкалице 

од екструдираног кукуруза; грицкалице од 

кукурузног брашна са укусом сира; грицкалице од 

муслија; грицкалице од пшенице; грицкалице од 

тапиоке; гуме за жвакање без шећера [кондиторски 

производи]; гуме за жвакање, не за медицинске 

потребе; гумене бомбоне; гумене бомбоне; гумени 

слаткиши; гум паста [кондиторски производ]; данска 

пецива; дански путер кекс; данско пециво; двопек; 

дезерти од сладоледа; дезерт од мрвљене јабуке; 

дезерт од мрвљене рабарбаре; дезерт од мрљеног 

воћа; дезерт од муслија; демерара шећер; десерти са 

желатином са укусима [заслађивачима]; десерти са 

желатином са укусима и заслађивачима; десерти у 

облику муса [слаткиши]; десертни пудинг; десертни 

суфлеи; дехидрисана јела чији је главни састојак 

пиринач; дехидрисана јела чији је главни састојак 

тестенина; додаци за згушњавање хране за кување; 

додаци јелима; ђевреци од више врста житарица; 

ђумбир у праху који се користи као зачин; еклери; 

експандиране куглице са укусом сира [грицкалице од 

кукуруза]; експандирани пиринач; екстракти кафе; 

екстракти квасца за људску исхрану; екстракти који 

се користе као ароме за храну, осим есенцијалних 

уља; екстракти, осим есенцијалних уља, за додавање 

арома напицима; екстракти, осим есенцијалних уља, 

за додавање арома храни; екстракти слада који се 

користе као ароме за храну; екстракти чаја за кување; 

екструдиране грицкалице од тапиока скроба; 

енглески крем; енглески крем [печени десерти]; 

енглески мафини; енчиладе [пуњене тортиље]; ерл 

греј чај; есенције за исхрану, изузев етарских 

есенција и етарских уља; еспресо кафа; жвакаћа 

гума; жвакаће гуме за освежавање даха; жвакаће 

гуме [кондиторски производи]; желатин са укусима 

[заслађивачима]; житарице за доручак; житарице 

припремљене за људску конзумацију; житарице 

спремне за јело; замена за пиринач; замене за какао; 

замене за кафу; замене за кафу на бази цикорије; 

замене за марципан; замене за сладолед; замене за 

сладоледе на бази соје; замене за чај; замене за 

шећер; замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

87 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; замрзнуте интегралне житарице; 

затар мешавина зачина; затворена пита с месом; 

зачини; зачини за печење; зачини и прилози на бази 

какаа за храну и пића; зачини на бази сушене смокве; 

зачини у праху; зачин од сушених чили папричица; 

зачинска паприка; зачинска со која се користи за 

кување; зачински додаци; зачињена паста од пасуља 

као прилог храни; зачињена со; зачињени колачићи; 

зашећерени бадеми; зелени чај; зити; златни сируп 

[шећерни сируп], меласа; зрна кафе преливена 

чоколадом; зрна кафе преливена шећером; зрна 

преливена шећером [кондиторски производи]; 

инјеолми [пиринчани колачи са глутеном који су 

обложени пасуљом у праху]; инстант јапански 

пшенични резанци; инстант јапански резанци са 

хељдиним брашном; инстант кафа; инстант каше; 

инстант кинески резанци; инстант мешавине за кафу; 

инстант пиринач; инстант резанци; инстант смесе за 

палачинке; инстант смесе за пудинг; инстант чај; 

интегрални хлеб; интегрално брашно; интегрално 

брашно за хлеб; италијанска пецива; италијански 

резанци; италијански трифл; јаворов сируп; јаксик 

[корејско јело које се првенствено састоји од слатког 

пиринча са додатим орашастим плодовима и 

урмама]; јамајчански сос; јамбалаја [зачињено 

креолско јело на бази пиринча с мешавином рибе и 

меса попут шкампа, пилетине, шунке и љуте 

кобасице]; јапански зелени чај; јапански прах од 

корена биљке марант за кулинарске потребе; 

јапански резанци; јапански чај направљен од 

морских трава у праху; јеотгал [корејски зачин који 

се прави од усољене и ферментиране морске хране]; 

јестива со; јестиве вафл-корпице; јестиве корнет-

корпице; јестиве корпице за тортиље; јестиве 

корпице од вафла; јестиве корпице од корнета; 

јестиве корпице од чоколаде; јестиве налепнице за 

украшавање посластица; јестиви лепак за 

украшавање посластица; јестиви папир; јестиви 

папир за колаче; јестиви папирни украси од пиринча 

за торте; јестиви папир од пиринча; јестиви украси 

од обланди за торте; јестиво замрзнуто воће; јечмено 

брашно; јиаози; јоркширски пудинг; јохкан 

[штанглице које се праве од пасте на бази слатког 

пасуља]; јуфка тесто; кадуља [зачин]; какао; какао 

екстракти за људску исхрану; какао мешавине; какао 

намази; какао напици са млеком; какао у праху; 

канапеи; кангзхуан чај [ферментисани кинески чај]; 

канелони; капелини тестенине; капкејк колачи; 

капра; капсуле за чај, пуне; капсуле кафе, напуњене; 

капсуле које садрже биљне инфузије; капсуле с 

кафом, пуне; капсуле с чајем, пуне; капућино; 

карамеле; карамеле; карамеле (тоффеес); карамеле 

[бомбоне]; карамеле [слаткиши]; карамел крем; 

карамел прелив; каранфилић [зачин]; кари [зачин]; 

кари зачини; кари паста; кари сос; кари сосови; кари 

у праху [зачин]; касутера [јапански колач од 

бисквита]; кафа; кафа без кофеина; кафа, чај, какао и 

вештачка кафа; кафа, чај, какао и замена кафе; кафа, 

чај, какао и њихове замене; кафене есенције; каша од 

хељде; каше на бази млека за прехрану; квасац; 

квасац за варење пива; квасац за кулинарске потребе; 

квасац, пекарски у праху; квасац, прашак за пециво; 

квасац у праху; кекс; кекс који се служи уз аперитив; 

кекс са укусом сира; кесице за посуде за филтрирање 

кафе, пуне; кечап од парадајза; кечап [сос]; кикирики 

преливен чоколадом; кимчи палачинке; кинеска 

шећерна трска, прерађена; кинеске кнедле; кинеске 

кнедле куване на пари; кинеске пуњене кнедле; 

кинески резанци; кинески резанци од пиринча; 

киноа, прерађена; кисели и слатки сосови; кисело 

тесто; кифлице без глутена; киш; клинчић у праху 

[зачин]; кнедле; кнедле на бази брашна; кнедле од 

пиринча; кнедле од шкампи; кобасице умотане у 

тесто; кокице; кокице из микроталасне пећнице; 

кокице преливене карамелом; кокице преливене 

шећером; кокосово брашно за људску исхрану; 

колачи; колачи обложени чоколадом; колачи од 

бадема; колачи од бисквита; колачи од ђумбира; 

колачи од житарица; колачи од житарица [мусли 

плочице]; колачи од овсене каше; колачи од 

пиринча; колачи од прженог теста; колачи од проса; 

колачи од сладоледа; колачи од чоколаде; колачи са 

путером од кикирикија; колачи са шљивама; колачи 

с маслацем; колачи с млаћеницом; колачићи без 

глутена; колачићи од ђумбира; колачићи од лука; 

колачићи са чоколадним мрвицама; колачићи среће; 

колачи у корпици; колач наполеон; колач пита; 

комади кристал шећера [кондиторски]; комбуха; 

комбу ча [јапански чај од морске траве]; 

кондиторски производи; кондиторски производи без 

глутена; кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; кондиторски производи на бази 

сирупа од шећера; кондиторски производи на бази 

струганог леда; кондиторски производи од чоколаде; 

кондиторски производи са маслацем и карамелом; 

кондиторски производи са смрзнутим јогуртом; 

конзервирани влашац; конзервирани шпагети у сосу 

од парадајза; конзервисане баштенске траве 

[зачини]; коре за пицу; коре за тарт; корејски 

резанци; корнети за сладолед; корнфлекс; коцке 

леда; коџи [који - ферментисани пиринач са сладом]; 

коштуњаво воће са чоколадним преливом; 

коштуњаво воће у праху; красуљица, конзервисана; 

крекери; крекери без глутена; крекери за сир; 

крекери од тапиоке; кремасте торте; крем бруле; 

крем-пите; кристализовани камени шећер*; 

кристализовани лимунов сок [зачин]; кристал шећер; 

кристал шећер за кување; кроасани; кроасани са 

чоколадом; кроканти од кикирикија; крофне; 

крутони; кувана кафа; куване интегралне житарице; 

кувани пиринач; кукуруз, млевени; кукурузне 
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пахуљице; кукурузни гриз; кукурузни сируп за 

кулинарске потребе; кукурузни скроб за кулинарске 

потребе; кукурузни флипс са укусом сира; кукурузни 

чипс; кукурузно брашно; кукурузно брашно, крупно; 

кукуруз, прерађени; кукуруз, пржени; куркума*; 

куркума за исхрану; кус-кус; кухињска со; кухињска 

со помешана са семенкама сусама; лазање; лакса; 

ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; ледена 

кафа; ледени колачи; ледени чај; лед [замрзнута 

вода]; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки; лења пита са јабукама; лепљиви [воштани] 

пиринач; лизалице; лизалице [кондиторски 

производи]; лимун ароме, осим есенцијалних уља, за 

напитке; лимунске ароме, осим есенцијалних уља, 

које се користе за храну и пиће; лиофилизована јела 

чији је главни састојак пиринач; лиофилизована јела 

чији је главни састојак тестенина; лисната пецива; 

лиснато тесто; ло меин [ло меин] кинеско јело; љуте 

папричице у праху [зачин]; љути сосови; мајонез; 

макадамија ораси преливени чоколадом; макарони; 

макарони са сиром; макарунси; макарунси од кокоса; 

маки суши; малтоза; малтоза која се користи у 

исхрани; манго чатни [зачин]; манду [ролнице 

направљене на корејски начин]; манука мед; 

маринаде; маринара сосови; марципан; материјали за 

везивање кобасица; матични млеч; матични млеч за 

људску исхрану, није за медицинске потребе; 

мафини; махуне ваниле; мед; мед са лековитим 

биљем; меке переце; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

меринге лимун пита; месечеви колачи; мешавина 

зачина за утрљавање на храну; мешавина зачина са 

каријем; мешавине грицкалица које садрже крекере, 

переце или кокице; мешавине за глазуре; мешавине 

за инстант десертне пудинге; мешавине за колаче; 

мешавине за пецива; мешавине за припрему 

кангзхуан чаја; мешавине за припрему комбуха чаја; 

мешавине за припрему умака; мешавине за припрему 

чаи чаја; мешавине за припрему чаја; мешавине за 

пуњење на бази хлеба; мешавине за сладолед; 

мешавине за темпура тесто; мешавине за топлу 

чоколаду; мешавине за фил; мешавине зачина; 

мешавине зачина за варива; мешавине зачина за воду 

за кување ракова; мешавине кафе и цикорије; 

мешавине сушених зачина за варива; мешавине у 

праху које се користе за спремање чоколадних 

напитака; мешавине црног лука у праху и соли; 

мизу-јокан-но-мото [јапански кондиторски 

производи направљеми од желеа слатког адзуки 

пасуља]; мисо; мисо паста; мицумаме [јапанска 

посластица која се састоји од желеа од агара, куваног 

азуки грашка и воћа са сирупом]; млевена кафа; 

млевена паприка; млевени ђумбир; млевени јечам; 

млевени коријандер; млевени кукуруз; млевени 

мускатни ораси; млевени овас; млевени цимет; 

млечна чоколада; млечни карамел крем; млечни 

сладолед; млечни сладолед на штапићу; млечни чај 

на бази чаја; млечни чај, са базом без млека; морска 

вода за кување; морска трава за употребу у облику 

зачина; мрвице; мрвице за украшавање торти; 

мрвљена пшеница; муги ча [муги-цха, чај од прженог 

јечма]; мусковадо шећер; мусли; наан хлеб; надуване 

кукурузне грицкалице [кукурузни флипс са укусом 

сира]; намази на бази чоколаде; намази на бази 

чоколаде који садрже орашасте плодове; напици на 

бази камилице; напици на бази кафе који садрже 

млеко; напици на бази чаја са воћном аромом; 

напици на бази чоколаде са млеком; напици од кафе; 

напици од чаја; наруквице од бомбона; незаслађена 

чоколада; немедицинске пастиле [кондиторски 

производи]; немедицински биљни чајеви; непржена 

кафа; нерафиниране овсене пахуљице; нигири суши; 

норимаки суши; нугат; нугат штагнглице; нурунгиј 

[спржена пиринчана кора]; њоке; њоке на бази 

брашна; обланде; обланде обложене чоколадом; 

обланде пуњене сладоледом; обланде са кексом; 

обогаћени пиринач; обрађена зоб; обрађена зрна 

житарица; обрађена пшеница; обрађене житарице; 

обрађено зачинско биље [зачини]; овсене каше; 

овсене пахуљице; овсени колач; овсени колачи; 

овсено брашно; огрлице од бомбона; олонг чај 

[кинески чај]; ољуштени јечам; ољуштени овас; 

ољуштени пиринач; омоти за wон тон кнедле; 

онигири; орашчићи; органски кари сосови; орекјете; 

осушени влашац; паеља; пајеон [палачинке на 

корејски начин које су направљене од зеленог лука]; 

пајеон [палачинке од младог лука]; пакована јела 

која се првенствено састоје од тестенина или 

пиринча; паковања шербета у туби [кондиторски]; 

палачинке; палачинке на бази кромпира; палачинке 

од хељде; палачинке с киселим млеком; палента; 

палмин шећер; пан де јука [хлеб од сира]; панетоне; 

пападум; папарделе; паприка [зачин]; парфе; паста 

од ђумбира [зачин]; пасте од белог лука [кулинарски 

зачин]; пасте од ђумбира [кулинарски зачин]; 

пастиле [бомбоне]; пастиле за освежавање даха; 

пастиле од меда са лековитим биљем [кондиторски 

производи]; патјук [вариво од црвеног грашка]; 

пекарске плетенице; пекарски производи; пељмени; 

пенасте бомбоне; пенасти колачи преливени 

чоколадом који садрже карамел; пене тестенина; 

переце; переце обложене јогуртом [кондиторски 

производи]; переце преливене чоколадом; песто; 

пецива; пецива која садрже воће; пецива од бадема; 

пецива са џемом; пецива с кремом; пецива у облику 

прстена; пециво од лиснатог теста напуњено 

чоколадом; печени кестен преливен сирупом 

[кондиторски производи]; печени комадићи 

природног дрвета који се додају вину ради 

побољшавања укуса; пивско сирће; пикалили; 

пикантне палачинке; пикантни сосови; пико де гало 

сосови; пимент; пире од белог лука [кулинарски 
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додатак]; пиринач; пиринач куван на пари; 

пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани 

колачићи; пиринчани крекери; пита хлеб; пите; пите 

на парче [пецива]; пите од бундеве; пите од дивљачи; 

пите од живинског меса и дивљачи; пите од меса; 

пите од пилећег меса; пите од свињског меса; пите 

од сецканог сувог воћа; пите са боровницом; пите са 

бресквама; пите са вишњама; пите са јабукама; пите 

са јагодама; пите са јајима; пите са кајсијама; пите са 

малинама; пите са пекан орасима; пите са 

рабарбаром; пите са смрзнутим јогуртом; пите с 

поврћем; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; 

пића на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића 

од чоколаде са млеком; пица пите; пица сосови; 

пице; плочице од житарица; плочице од муслија; 

пљескавице од поврћа [сендвичи]; пљескавице од 

соје [сендвичи]; пљескавице од ћуретине[сендвичи]; 

погаче; погачице од брашна и квасца; подлоге за 

пицу; подлоге за тако; подлоге од теста за тарт; 

полуслатка чоколада; посластице од кикирикија; 

посластичарски производи; посластичарски чипс за 

печење; посуде за филтрирање млевене кафе, пуне; 

пралине; прах од семенки периле за кување; прах са 

укусом црног вина за додавање ароме храни; прах са 

укусом црног вина који се користи као зачин; прах са 

укусом црног вина који се користи као прилог храни; 

прашак за енглески крем; прашак за колаче; прашак 

за пециво; прашак за прављење сладоледа; предјела 

која се углавном састоје од тестенина или пиринча; 

преклопљена пица; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; прелив од пенастих бомбона; 

премази на бази меда за шунку; премази од зачина; 

премаз од карамеле с путером; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; препарати од 

житарица; прерађене интегралне житарице; 

прерађене кокице; прерађени бели лук који се 

користи као зачин; прерађени влашац који се 

користи као зачин; прерађени женшен који се 

користи као биљка, зачин или арома за храну и пиће; 

прерађени теф; прерађено бундевино семе [зачини]; 

прерађено семе за употребу као зачин; прерађено 

семе конопље [зачини]; пржена зрна кафе; пржени 

кукуруз; пржени пиринач; пржени резанци; прилог 

за храну који се већином састоји од кечапа и салсе; 

принцес-крофне; припремљени пиринач умотан у 

морску траву; припремљени рен [зачин]; природни 

заслађивачи; производи од цереалија без глутена; 

пролећне ролнице; прополис; прополис [пчелињи 

производ]; прополис [пчелињи производ] за људску 

употребу; профитероле; пти-бер кекс; пудинг; 

пудинг десерт на бази пиринча; пудинг од банане; 

пуњена тестенина; пуњене чоколаде; пуњене 

чоколадице; пуњења за колаче и пите на бази крема 

од јаја; пшеничне клице за људску исхрану; 

пшенично брашно; пшенично скробно брашно; 

равиоли; ражани хлеб; ражано брашно; рамен; рамен 

резанци; расхлађени кондиторски производи; 

резанци; резанци без глутена; резанци од пиринча; 

резанци од скроба пасуља; резанци од хељде; релиш 

[додатак јелу]; рен; рибље кнедле; рибљи сендвичи; 

ригатони тестенине; рижото; роибос чај; ролнице са 

циметом; роловане обланде [колачи]; роловани 

фондан; роло обланде; роштиљ сос; ругелак 

[пециво]; руске палачинке; ручак за понети који се 

састоји од пиринча, са додатком меса, рибе или 

поврћа; саварини; саго; салата са макаронима; салате 

пд пиринча; салате са тестенином; салса; самоса; 

састојци за кондиторске производе на бази какаа; 

сатаи сосови; свежа пецива; свеже пите; свеже пице; 

свеже ролнице са кобасицом; свеже тестенине; свеж 

хлеб; семе аниса; семе звездастог аниса; семе лана за 

кулинарску употребу [зачин]; сендвичи; сендвичи од 

сладоледа; сендвичи са сиром [чизбургери]; сендвич 

са виршлама; сенф; сенф у праху [зачин]; сирови 

шећер; сирће; сирће, сосови [додаци јелу]; сирће, 

сосови [зачини]; сирће, сосови и други додаци јелу; 

сирупи за палачинке; сирупи за преливе; сирупи од 

скроба за кулинарске потребе; сируп меласе за 

кулинарску употребу; сируп од агаве [природни 

заслађивач]; ситни колачи; скроб за јело; скроб од 

батата за исхрану; скроб од батата за кување; скроб 

од кромпира за исхрану; скроб од кромпира за 

кување; слад за људску исхрану; сладни бисквити; 

сладни екстракти за храну; сладни екстракт који се 

користи за додавање ароме напицима; сладолед; 

сладоледи; сладоледи на штапићу; сладоледи на 

штапићу [кондиторски производи]; сладоледи, 

сорбеи и други јестиви лед; сладолед купови; 

сладолед на италијански начин; сладолед на точење; 

сладолед на штапићу; сладолед од воћа на штапићу; 

сладолед од немлечних производа; слана пецива; 

слане пите; слани колачићи; слани крекери; слани 

раствор за коктеле; слани раствор за кување; слатке 

глазуре; слатке земичке, колачићи; слатке кокице; 

слатке пите; слатки бисквити; слатки корен 

[слаткиши]; слатки ролати са јајима; слатки сенф; 

слаткиши; слаткиши без шећера; слаткиши 

обогаћени калцијумом; слаткиши од бадема; 

слаткиши од пеперминта; слаткиши од уља од 

сусама; слаткиши од шећера; слаткиши од шећера за 

украшавање торти; слаткиши са лешницима; 

слаткиши са укусом менте; слаткиши у облику муса; 

слаткиши у облику плочице; слатко-кисели 

краставац [зачин]; смеђи пиринач; смесе за колаче; 

смесе за палачинке; смесе за пикантне палачинке; 

смесе за припремање сосова; смесе за тесто; смеша 

за палачинке; смеше за воћни хлеб; смеше за 

палачинке; смеше за прављење мафина; смеше за 

прављење сорбеа [сладоледи]; смеше за француске 

палачинке; смеше за хлеб; смрзнити јогурт 

[посластичарски]; смрзнута јела која се састоје 

првенствено од тестенине или пиринча; смрзнута 
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пецива; смрзнута теста; смрзнуте пите; смрзнуте 

пице; смрзнути кондиторски производи; смрзнути 

фил; смрзнуто тесто за бисцотти (италијански 

бисквит); смрзнуто тесто за кекс; смрзнуто тесто за 

чоколадне колаче; со; соба резанци; сода бикарбона; 

сода бикарбона [бикарбонат соде који се користи 

печење колача]; сода бикарбона за кување; сода 

хлеб; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сомен резанци; сонгпијон (колачи од 

пиринча у облику полумесеца са слатким или 

полуслатким пуњењем; сорбеи [ледени]; со са 

додатком белог лука; сосови [додаци храни]; сосови 

за месо [умаци]; сосови за салате који садрже 

павлаку; сосови за тестенине; сосови за шницле; 

сосови из конзерви; сосови који садрже орашасте 

плодове; сосови који се служе уз пилетину; сосови 

који се служе уз пилећа крилца; сосови који се служе 

уз пиринач; сосови који се служе уз рибу; сосови 

који се служе уз сладолед; сосови који су обогаћени 

аромама орашастих плодова; сосови на бази белог 

лука; сосови на бази бибера; сосови на бази љуте 

црвене паприке; сосови на бази парадајза; сосови од 

рена; сосови од слатког сенфа; сосови од чоколаде; 

сосови са екстрактима рибе; сос од бруснице [зачин]; 

сос од јабука [зачин]; сос од острига [зачин]; спелта, 

прерађена; средства за омекшавање меса за употребу 

у домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 

глазуре; стони сирупи; стругани лед са заслађеним 

црвеним пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; 

суве семенке коријандера као зачин; суви коријандер 

као зачин; суво грожђе преливена чоколадом; сујеби 

[кувано јело које се првенствено сасатоји од кнедли 

са месом]; сусамово семе [зачин]; сутлијаш; суфле од 

чоколаде; суфле са филованом основом; сушена 

жалфија; сушена мента; сушене семенке 

коријандера; сушене тестенине; сушени босиљак; 

сушени коријандер; сушени оригано; сушени 

першун; сушени пшенични глутен; сушени резанци; 

сушени рузмарин; сушени тимијан; сушено 

баштенско биље које се користи као зачин; сушено 

биље за кулинарске потребе; суши; табуле, либанска 

салата; таијаки [јапански колачићи у облику рибе са 

разноврсним пуњењем]; тако; тако зачини; тако 

чипс; таљателе; тамале; тамарин [зачин]; танки 

резанци од пиринча; тапиока; тапиока за исхрану; 

тапиока и саго; тапиока куглице; тапиока скроб за 

исхрану; тапиока скроб за кување; тартар крем за 

кување; тартар сос; тарт крем; тарт од јаја; тарт са 

боровницом; тарт са бресквама; тарт са вишњама; 

тарт са јабукама; тарт са јагодама; тарт са кајсијама; 

тарт са крушкама; тарт са лимуном; тарт са 

малинама; тарт са меласом; тарт са рабарбаром; тарт 

[слатка пита без горње коре]; тарт татин; тврде 

бомбоне; тврде карамеле преливене шећером; темаки 

суши; теокгук [кувано јело које се првенствено 

састоји од овално исечених колача од пиринча са 

месом]; тестенина; тестенина за супе; тестенина која 

не садржи глутен; тестенина од хељде; тестенине у 

облику шкољкица; тесто за бискоте [бисцотти]; тесто 

за емпанаде; тесто за кекс; тесто за колаче; тесто за 

колач од чоколаде [броwние]; тесто за обланде; тесто 

за пециво; тесто за пицу; тесто за пуфнаста пецива; 

тесто за слатка пецива; тесто за хлеб; тесто, 

полупрерађен производ; тирамису; топла чоколада; 

торте без глутена; тортелини; торте на парче 

[пецива]; торте од сира; торте од сладоледа; торте са 

глазуром; торте са лешницима; торте са смрзнутим 

јогуртом; тортиља чипс; тортиља чипс од 

интегралног брашна; тортиља чипс од кукуруза; 

тортиља шкољке; тортиље; тортиље за прављење 

фахита; тортице са кремом од јаја; тостаде; 

тостирана кукурузна зрна; тост хлеб; трифл са 

шеријем; тубе са шербетом у праху [кондиторски]; 

турбинадо шећер; турски ратлук; удон резанци; 

украси за торте на бази шећера; украси од марципана 

за торте; украси од фондана за торте; украси од 

чоколаде за новогодишње јелке; украси од чоколаде 

и слаткиша за новогодишње јелке; украси од шећера 

за торте; украси од шећерне вуне за торту; украсне 

бомбоне за торте; укусни сосови; укусни сосови који 

се користе као зачини; уље од љутих папричица као 

зачин или прилог; умак од парадајза; умак, сос од 

соје; умаци за шпагете; умотани [wрап]сендвичи; 

унапред припремљено тесто за колаче; унапред 

упаковани ручкови од пиринча, који могу садржати 

месо, рибу или поврће; урамаки суши; ушећерене 

јабуке; уштипци од банане; уштипци од јабука; 

уштипци са ананасом; фа гао [равани]; фарфале 

тестенина; ферменти за тесто; фетућине; филови за 

колаче и пите на бази чоколаде; флипс грицкалице 

од кукуруза; флипс са укусом сира [грицкалице од 

кукуруза]; фондан; фондани [слаткиши]; франуски 

тост; француска пецива; француски хлеб; фруктоза 

за кување; фузили тестенина; футомаки суши; 

хамбургери [сендвичи]; хариса [зачин]; хељда, 

прерађена; хладни напици на бази кафе; хладни 

напици на бази чаја; хлеб; хлеб ароматизован 

зачинима; хлеб без квасца; хлеб, колачи и 

посластице; хлебне мрвице; хлебни пудинг; хлеб од 

више врста житарица; хлеб од зрна соје; хлеб, пецива 

и кондиторски производи; хлеб са белим луком; хлеб 

са ниским садржајем соли; хлеб са рибизлама; хобак-

јук [каша од бундеве]; хосомаки суши; храна на бази 

овса; хрскави хлеб; цветови или лишће као замена за 

чај; целерова со; цикорија [замена за кафу]; цикорија 

и мешавина цикорије као замена за кафу; цимет 

[зачин]; цимет у праху [зачин]; цицвара; црвена 

слатка паприка [зачин]; црне чоколаде; црни лук у 

праху; црни чајеви; чај; чајеви без теина; чајеви без 

теина с додатком заслађивача; чајеви за мршављење; 

чајеви од јасмина; чајеви од рузмарина; чајне ароме 

које се користе за храну и пиће; чајни напици са 
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млеком; чај од гоџи бобица; чај од дивљег жиншена; 

чај од ђумбира; чај од јечма; чај од кадуље; чај од 

келп алги; чај од лимунтуса; чај од липе; чај од 

морске траве; чај од прженог јечма; чај од цвета 

липе; чај од црвеног жиншена; чапати; чатни; чатни 

[додатак јелима]; чатни од зеленог парадајза; чатни 

од јабука; чатни од карамелизованог црног лука; 

чатни од мангоа; чатни од парадајза; чатни од 

цвекле; чатни од црвеног лука; чатни од црног лука; 

чатни од шљива; чау-чау [зачин]; чили као зачин; 

чили паста као зачин; чили сос; чили у праху; 

чимичури сосови; чипс на бази житарица; чипс од 

кромпира преливен чоколадом; чипс од шкампи; 

чипс [производ од житарица]; чипс са путером од 

кикирикија [кондиторски производи]; чисто брашно; 

чоколада; чоколада без млека; чоколада са јапанским 

реном; чоколада у праху; чоколадице пуњене 

ликером; чоколадице са лешницима; чоколадна јаја; 

чоколадна кора која садржи зрна млевене кафе; 

чоколадна обланда; чоколадна пецива; чоколадне 

бомбоне; чоколадне капљице; чоколадне карамеле; 

чоколадне мрвице; чоколадне мрвице за украшавање 

торти; чоколадне пасте; чоколадне пите; чоколадне 

табле; чоколадне торте; чоколадни десерти; 

чоколадни ишлери; чоколадни колачи; чоколадни 

колачићи; чоколадни колачи у корпици; чоколадни 

мусеви; чоколадни намази који се наносе на хлеб; 

чоколадни прах који се користи за спремање 

чоколадних напитака; чоколадни преливи; 

чоколадни производи; чоколадни сирупи; чоколадни 

тарт; чоколадни тартуфи; чоколадни украси за торте; 

чоколадни фонди; чоколадом обложене вафл 

корпице; чоколадом обложене корпице од вафла; 

чололадни намази који садрже орашасте плодове; 

шарене мрвице; шафран [зачин]; шербет [залеђени]; 

шербет [кондиторски]; шербет од лимуна 

[кондиторски]; шећер; шећер, мед, меласа; шећер, 

мед, шећерни сируп; шећерна вуна; шећерне мрвице; 

шећерне мрвице за украшавање торти; шећерне 

нити; шећерне нити за украшавање торти; шећером 

обложени бадеми; шећер с аромом цимета; шећер у 

гранулама; шећер у коцки; шећер у праху; шненокле; 

шпагете болоњезе; шпагете са ћуфтама; шпагети; 

шпански уштипци; шпецле; шрирача љути сос од 

чили папричица; штангле са хикори орахом; 

штанглице од житарица на бази муслија; штапићи од 

хлеба; штапићи са сиром; штапићи цимета; штапови 

од слатког корења [посластица].  

31  авокадо, свежи; агруми [јужно воће], свежи; 

азуки пасуљ, свеж; аквакултурни производи, 

непрерађени; акваријумске рибе; алгаровила за 

животињску исхрану; алге за животињску исхрану; 

алге за људску исхрану; алге, непрерађене, за људску 

или животињску исхрану; алое вера биљке; ананас, 

свежи; аранжмани од природног цвећа; аранжмани 

од свежег воћа; аранжмани од сувог цвећа за 

декоративне сврхе; аранжмани од сушеног цвећа; 

артичоке, свеже; асаи бобице, свеже; аспарагус, 

свежи; бадем [воће]; бамбусови изданци, свежи; 

банана платано, свежа; банане, свеже; башта салате, 

свеже; баштенска трава, свежа; бели лук, свеж; бетел 

ораси, свежи; бибер [биљка]; биљке; биљке, свеже; 

биљке, сушене, за декорацију; биљке цветњаче, 

природне; бисквити за животиње; бисквити за мачке; 

бисквити за псе; бобице гоџи, свеже; бобичасто воће, 

свеже; божићне јелке*; бојсенбери малине купине, 

свеже; бонсаи у саксијама; боранија, свежа; борова 

шишарка; боровнице, свеже; босиљак, свеж; 

бразилски ораси, свежи; бранцини, живи; брашно за 

животиње; брашно од кикирикија за животиње; 

брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно од 

семена лана за исхрану животиња; брашно од 

сојиног зрна за животињску исхрану; брескве, свеже; 

бруснице, свеже; букети сушеног цвећа; бундеве, 

свеже; бундевино семе, непрерађено; венци од 

природног цвећа; венци од сувог цвећа; винова лоза; 

влашац, свежи; водени кестен, свеж; воће нони, 

свеже; воће, свеже; воћке; воћке, стабла; гинко 

ораси, свежи; гљиве, свеже; говеда [стока]; гомољи; 

гомољи цвећа; грашак, свеж; грејпфрут, свеж; 

грожђе за вино; грожђе, свеже; гроздасти парадајз; 

гуаве, свеже; дагње, живе; дрвене струготине за 

лежајеве за животиње; дрвено иверје за прекривање 

тла; дрвено иверје за производњу дрвене пулпе; 

дрвеће; дуње, свеже; дуријан, свеж; ђумбир, свеж; 

едамаме, свеж; жалфија, свежа; жбунови ружа; 

жбуње; жива дивљач; живе биљке које се користе 

као пејзаж у акваријумима; живе животиње; живе 

животиње за лабораторијско тестирање; живе јегуље; 

живе јеле; живе козе; живе кокошке; живе папрати; 

живе патке; живе птице; живе рибе за људску 

исхрану; живе рибе, осим за људску исхрану; живе 

црне кокошке; живи бакалари; живи госари [папрат]; 

живи гргечи; живи иверак; живи инсекти; живи 

караши; живи корали; живи корали за акваријуме; 

живи мамци; живина, жива; живина за расплод; живи 

сисари; живи сребрни шарани; животињска 

менажерија; животињска храна на бази млека; замена 

за млеко за животиње; зелена салата, свежа; златне 

рибице; зобена крупица за живину; зрна соје, свежа; 

зрневље [житарице]; икра за пољопривредне 

потребе; индијски ораси, свежи; инћуни, живи; 

јабуке, свеже; јаја за узгој, оплођена; јаја свилене 

бубе; јам, свежи; јапанска јабука, свежа; јапанска 

мушмула, свежа; јастози, живи; јастози обични 

[живи]; једнозрна пшеница, непрерађена; јестиве 

водене животиње, живе; јестиве жвакалице за псе; 

јестиве кости за жвакање за псе; јестиве печурке, 

свеже; јестиве посластице за кућне љубимце; јестиве 

семенке лана, непрерађене; јестиви инсекти, живи; 

јестиво семе лана, непрерађено; јестиво цвеће, свеже; 

јестив сусам, непрерађен; јечам; кајсије, свеже; 
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кактуси; калеми за воћна стабла; калеми за 

калемљење; канабис биљке; канабис, непрерађен; 

касава, свежа; каша за товљење стоке; каша од 

мекиња за исхрану животиња; квасац за исхрану 

животиња; келераба, свежа; кељ, свеж; кестен, свеж; 

киви воће, свеже; кикирики, свеж; кинески купус, 

свеж; киноа, непрерађена; клементине, свеже; клице 

печурки за размножавање; кои шарани, живи; кокос; 

кокосово брашно за прехрану животиња; кокосов 

орах, сиров; кокос, свежи; колачи од соје и остатака 

житарица за прехрану животиња; комина; копра; 

коприва; корен рена, свеж; корен цикорије; корење за 

исхрану животиња; корење тапиоке, свеже; корњаче 

меког оклопа, живе; краставци, свежи; красуљица, 

свежа; креч за животињску исхрану; кромпир, свеж; 

крушке, свеже; кукуруз; кукурузна сточна погача; 

кукуруз, непрерађен; кукуруз шећерац, непрерађен; 

куњка шкољке, живе; купине, свеже; купус, свеж; 

ланено брашно за исхрану животиња; ланено брашно 

[сточна храна]; ланено семе за исхрану животиња; 

леблебија, свежа; лептири, живи; лешник, свеж; 

лигње, живе; лимета, свежа; лимун, свеж; 

лиофилизовани мамци за пецање; листови папира са 

песком за кутије за љубимце; личи, свежи; логанбери 

малине, свеже; лосос, жив; лубенице, свеже; лук 

козјак, свежи; луковице; луковице биљака; луковице 

биљака за пољопривредне потребе; луковице биљака 

за потребе хортикултуре; лутке живих пчела; љуска 

кокосовог ораха; љускари, живи; мамци за пецање, 

живи; манго-јабуке, свеже; манго, свежи; 

мангостини, свежи; мандарине, свеже; маракуја, 

свежа; маслине, свеже; махунарке, свеже; мацина 

трава; мацутаке печурке, свеже; мачке; мекиње; 

мекиње од жита; мекиње од пиринча за животињску 

употребу; мексички кромпир; мекушци, живи; 

метлице од брезе за сауне; мешавина семенки за 

дивљач; мешана храна за животиње; микроповрће, 

свеже; минералне соли за стоку; мирисни песак 

[простирка] за кућне љубимце; мицелиј за употребу 

у пољопривреди; млади кукуруз, свеж; млади лук, 

свеж; младице стабала; морошка, свежа; морске алге, 

непрерађене, за људску или животињску исхрану; 

морски краставци [живи]; напитци за кућне 

љубимце; напици за животиње; напици за мачке; 

напици за псе; наруквице од природног цвећа; 

непраређена комбу морска трава; непраређена 

спирулина; непраређене алге за људску употребу; 

непраређени теф; непраређени шећерни усеви; 

непрерађене црвене алге; непрерађена зоб; 

непрерађена кинеска шећерна трска; непрерађена 

морска трава аоса [морска салата]; непрерађена 

пшеница; непрерађена спирулина за људску или 

животињску конзумацију; непрерађене алге; 

непрерађене морске алге; непрерађене хијики морске 

траве [браон алге]; непрерађене цереалије; 

непрерађени вакаме [морска трава]; непрерађени 

клипови кукуруза шећерца [ољуштени или 

неољуштени]; непрерађени хмељ; непрерађен јечам; 

непрерађено дрво за грађу; непрерађено италијанско 

просо; непрерађено јапанско просо; непрерађено 

просо; непрерађено семе; непрерађено семе за 

пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе; нус-

производи прераде житарица за исхрану животња; 

овас [зоб]; овце [стока]; огрозд, свеж; одсечено 

божићно дрво; октопуси, живи; ораде, живе; ораси, 

свежи; орах биљке коле; орашасто воће, 

непрерађено; органске свеже биљке; органско свеже 

воће; органско свеже воће и поврће; органско свеже 

поврће; оригано, свеж; остаци биљака; остаци воћа 

[комина]; остаци након прераде шећерне трске 

[сировина]; остриге, живе; отпади од дестилације за 

животињску конзумацију; палме [лишће палминог 

дрвета]; палмино лишће; папаја, свежа; папир као 

простирка за лежајеве за животиње; папир са песком 

[простирка] за кућне љубимце; паприке, свеже; 

парадајз, свежи; пастрмке, живе; пасуљ, свеж; 

патлиџан, свеж; пекан ораси, свежи; першун, свеж; 

песак за тоалет за кућне љубимце; пињоли, свежи; 

пиринач, непрерађен; пистаћи, свежи; питаја, свежа; 

плаве дагње, живе; плута, сирова; погача од уљане 

репице за стоку; погаче од кикирикија за животиње; 

подлоге за животиње; подлоге за калемљење; 

подлоге за калемњење воћки; подога за кавезе за 

птице од пешчаног папира; полен [сировина]; 

пољопривредни производи; помело, свежи; помије; 

поморанџе, свеже; посип за мале животиње; посип за 

мачке; посластице за коње, свеже; посластице за 

кућне љубимце у облику штапића; посластице за 

мачке, јестиве; посластице за псе, јестиве; 

посластице за птице, јестиве; празилук, свеж; 

прекривач од конопље за лежајеве за животиње; 

препарати за живину носиље; препарати за товљење 

животиња; природне биљке и цвеће; природно 

зеленило за украшавање; природно лишће; природно 

цвеће за ревере; прокељ, свеж; простирке за домаће 

животиње; простирке и кутије с песком за животиње; 

простирке од рециклираног папира за мале 

животиње; пси; птице за расплод; птице кућни 

љубимци; пшеница; пшенична трава [биљке]; 

пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара, 

свежа; раж; ракови, живи; рамбутан, свежи; резана 

грађа; резано цвеће; репа, свежа; речни ракови, живи; 

риба, жива; рибља икра; рибље брашно за 

животињску исхрану; рогач, сиров; руже; рузмарин, 

свеж; саднице; саншо стабла [јапански бибер]; 

сардине, живе; сатсума мандарине, свеже; сварљиве 

кости за жвакање за псе; свежа бамија; свежа 

бокбуња [црне малине]; свежа боранија; свежа 

јагодаста гуава; свежа мента; свежа нана; свежа 

рукола; свежа фејоа [ананасова гуава]; свежа 

шећерна јабука [аннона сqуамоса]; свеж дуд; свеже 

аракаче [беле шаргарепе]; свеже биљке у саксији; 
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свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, свеже 

зачинско биље; свеже воће, непрерађено; свеже 

гравиоле; свеже датуле; свеже диње; свеже змајево 

воће; свеже јагоде; свеже јестиво коренасто поврће; 

свеже карамболе; свеже клице; свеже коренасто 

поврће; свеже корење дораџиа [балон цвет]; свеже 

малине; свеже нангке [индијско хлебно дрво]; свеже 

нарањиле; свеже паприке бабуре; свеже перуанске 

јагоде; свеже поврће; свеже поврће, непрерађено; 

свеже саподиље; свеже смокве; свеже хамое 

[оријентална диња]; свеже црвене поморанџе; свеже 

шпанске лимете; свежи баеху [кинески купус]; свежи 

васаби [јапански јестиви рен]; свежи индијски ораси; 

свежи кумквати; свежи плодови глога; свежи 

плодови дрвета инга едулис; свеж нар; свеж першун; 

свеж радич; свилена буба; свиње [стока]; семе; семе 

житарица, непрерађено; семе за животињску 

конзумацију; семе за пољопривредне потребе; семе 

за потребе хортикултуре; семе за садњу; семе за 

сејање; семе за узгајање воћних култура; семе за 

узгој урусхи стабла; семе за узгој биљака; семе за 

узгој воћа и поврћа; семе за узгој јабуковог дрвета; 

семе за узгој цвећа; семе за усеве; семе конопље, 

непрерађено; семе лана за исхрану животиња; 

семенке за птице; семенке за узгајање биљака; 

семенке за узгајање поврћа; семенке за хидропонију; 

семенке ражи; семенке чиа, непрерађене; семенске 

клице за ботаничке сврхе; семење; семе 

припремљено за животињску исхрану; семе 

пшенице; семе траве; сено; сено које се користи као 

трава за ускршње корпе; сипа, жива; сипина кост за 

птице; сирак; сирова кора дрвета; сирове житарице; 

сирове и непрерађене житарице; сирови и 

непрерађени пољопривредни, аквакултурни, 

хортикултурни и шумарски производи; сирово и 

непрерађено зрневље и семе; сирово и непрерађено 

зрневље и семење; сирово и непрерађено семе; 

сирово семе; скробна пулпа за животињску исхрану; 

слад; слад за варење; слад за врење и дестилацију; 

слад за дестиловање; слад [непрерађено жито] за 

производњу пива и дестилацију; слама за покривање 

компоста; слама [сточна храна]; сламене простирке; 

сламнате простирке за животиње; сламнате 

простирке за животињске лежајеве; сламнате 

простирке за мале животиње; слане плочице за 

лизање; слатки кромпир, свежи; смрекине бобице; со 

за стоку; сочиво, свеже; сочнице; спанаћ, свеж; 

спелта, непрерађена; споре за пољопривредне 

потребе; стабла дрвећа; стабла палме; стајска храна 

за животиње; стока; сточна храна; сточне погаче; 

струготине од дрвета за простирке за животиње; 

сушена зрна махунарки, свеже; сушене љуске 

кукуруза за декорацију; сушени рогоз за декорацију; 

сушено цвеће; сушено цвеће за ревере; талог након 

дестилације; тангерине, свеже; тартуфи, свежи; 

тиквице, свеже; тимијан, свеж; трава, природна; 

траве [биљке]; травњаци, природни; тресетне 

подлошке, простирке; трешње, свеже; трупци; туна, 

жива; узгајана стока; украсни венци од сушених 

биљака; украсно жбуње; украсно сушено биље; 

уљана репица за животињску исхрану; уљасте 

погаче; упаковани мамци за пецање сушени 

замрзавањем; уситњена слама као подлога за 

животиње; усољени шкампи као храна за рибе; 

харинга, жива; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне 

шишарке; хортикултурни производи; храна за 

акваријумске рибе; храна за глодаре; храна за 

живину; храна за животиње; храна за животиње која 

садржи ботаничке екстракте; храна за златне рибице; 

храна за јачање животиња; храна за кокошке; храна 

за коње; храна за кућне љубимце; храна за мачке; 

храна за морске животиње; храна за овце; храна за 

преживање за животиње; храна за псе; храна за 

птице; храна за рибе; храна за свиње; храна за стоку; 

храна за телад; храна за хрчке; храна за штенад; 

храна и пића за животиње; храна обогаћена 

протеинима за животиње; храна у конзерви за мачке; 

храна у конзерви за псе; хрчци; цветне луковице; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; цвеће, за 

декорацију, осушено; цвеће, природно; целулоза за 

употребу као простирке за животиње; цикорија, 

свежа; црвене поморанџе, свеже; црвене рибизле, 

свеже; црвени пасуљ, свеж; црвени снепер, живи; 

црне рибизле, свеже; црни лук, свеж; чауре за 

производњу јајашаца; чауре за узгој свилене бубе; 

чери парадајз, свежи; чили паприке, свеже; шаран, 

живи; шаргарепе, свеже; шећерна репа, свежа; 

шећерна трска; шитаке печурке, свеже; шкампи, 

живи; шкампи, живи; шкољке абалоне, живе; 

шкољке [живе]; шкољке филипинске кућице, живе; 

шљивасти парадајз, свеж; шљиве, свеже; шумски 

производи.  

32  селтзер вода; але пива; але пива са укусом кафе; 

але пиво од ђумбира; аперитиви, безалкохолни; 

ароматизована вода; ароматизована минерална вода; 

ароматизована пива; бадемов сируп; безалкохолна 

ароматизована пића; безалкохолна вина; 

безалкохолна газирана пића са додатим укусима; 

безалкохолна пива; безалкохолна пића; безалкохолна 

пића на бази воћа ароматизована чајем; безалкохолна 

пића од алое вера; безалкохолна пића од сушеног 

воћа; безалкохолна пића са укусом воћа; 

безалкохолна пића са укусом кафе; безалкохолни 

воћни екстракти; безалкохолни воћни екстракти који 

се користе за припрему напитака; безалкохолни 

воћни напици; безалкохолни газирани напици од 

воћног сока; безалкохолни концентрати за прављење 

напитака; безалкохолни концентрисани воћни 

сирупи; безалкохолни напици; безалкохолни напици 

који садрже воћне сокове; безалкохолни напици који 

садрже сокове од поврћа; безалкохолни напици на 

бази меда; безалкохолни напици обогаћени 
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витаминима; безалкохолни напици од морске траве; 

безалкохолни напици од сока од поврћа; 

безалкохолни напици, осим замена за млеко; 

безалкохолни напици са укусом кафе; безалкохолни 

напици са укусом пива; безалкохолни напици са 

укусом чаја; безалкохолни напици са чоколадом; 

безалкохолни напици с укусом чаја; безалкохолни 

приправци за прављење напитака; безалкохолни 

пунч; безалкохолни сирупи; безалкохолни сладни 

напици; безалкохолни сокови од морске траве; 

безалкохолно вино; битер лемон [газирано 

безалкохолно пиће]; блажи алкохолни напици на 

бази пива; вода за пиће; вода обогаћена витаминима 

[напици]; вода обогаћена минералима [напици]; вода 

обогаћена нутријентима; вода са глечера; воде 

[пића]; воћни коктели, безалкохолни; воћни 

концентрати за производњу напитака; воћни 

концентрати и пиреи који се користе за припрему 

напитака; воћни напици; воћни напици и воћни 

сокови; воћни нектар [безалкохолни]; воћни пире за 

производњу напитака; воћни пунч, безалкохолни; 

воћни сокови; газирана безалкохолна пића; газирана 

вода; газирана вода обогаћена витаминима [напици]; 

газирана минерална вода; газирана минерална вода; 

газирана пића са воћним укусима; газирани воћни 

сокови; гуарана напици; дестилована вода за пиће; 

екстракти за производњу минералне воде с укусом, 

нису есенцијална уља; екстракти неферментисане 

шире; екстракти слада за производњу жестоких пића; 

екстракти хмеља за производњу пива; енергетска 

пића; залеђена газирана пића; занатско пиво; 

изворска вода; изотоници; индијска светла пива [ипа 

пива]; јечмено вино [пиво]; квас; кокосова вода 

[напитак]; коктели, безалкохолни; коктели на бази 

пива; коле [безалкохолна пића]; конзервирана шира, 

неферментисана; концентрати за воћне сокове; 

концентрати за прављење воћних напитака; 

концентрати за прављење воћних сокова; 

концентрати за производњу напитака; концентрати 

који се користе за припрему безалкохолних пића; 

концентрати, сирупи и прашкови који се користе за 

припрему безалкохолних пића; концентрати хмеља 

за производњу пива; концентровани воћни сокови; 

концентровани сирупи од поморанџе; куглице хмеља 

за производњу пива; лагер пиво; лактоферментисани 

воћни сокови; лимунаде; литијум вода; мешавине за 

прављење сорбета; мешани воћни сокови; минерална 

вода [пиће]; минералне и газиране воде и остали 

безалкохолни напици; минералне и содне воде; 

минералне и содне воде и друга безалкохолна пића; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

који садрже мешавине сокова воћа и поврћа; напици 

на бази воћа; напици на бази кокоса; напици на бази 

коле; напици на бази пиринча, који нису замена за 

млеко; напици на бази поврћа; напици од грожђа, 

безалкохолни; напици од димљених [сувих] шљива; 

напици од лимуновог сока; напици од морске траве; 

напици од смрзнутог воћа; напици од соје, осим 

замена за млеко; напици од сока алое вере; напици 

од сока од ананаса; напици од сока од јабуке; напици 

од сока од парадајза; напици од сока од поморанџе; 

напици са укусом воћа; негазирана безалкохолна 

пића; негазирана вода; нискоалкохолно пиво; 

нискокалорична безалкохолна пића; освежавајућа 

безалкохолна пића; основе за безалкохолне коктеле; 

основе за воћне сокове; пива заштићена именом 

порекла "пилснер"; пива са укусом кафе; пиво; пиво 

направљено од екстракта корена; пиво од ђумбира; 

пивски слад; пилснер пиво; пилуле за газирање пића; 

пића на бази пива; пића од сурутке; портер [пиво]; 

прах за припремање напитака од кокосове воде; 

прашкови за газирање пића; прашкови који се 

користе за припрему безалкохолних пића; прашкови 

који се користе за припрему напитака на бази воћа; 

препарати за прављење безалкохолних напитака; 

препарати за прављење газиране воде; прерађен 

хмељ за припремање пива; пшенично пиво; радлер; 

рамуне [јапански газирани сокови]; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; светла але пива; сирупи за 

лимунаде; сирупи за пића; сирупи за припрему 

безалкохолних напитака; сирупи за припрему 

безалкохолних пића; сирупи за припрему лимунаде; 

сирупи за припрему напитака; сирупи за припрему 

напитака од сирутке; сирупи за производњу 

минералне воде с укусима; сирупи за производњу 

напитака с укусом воћа; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака; 

сирупи и други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.; сирупи и други препарати за производњу 

пића; сирупи и остали препарати за припрему 

напитака; сирупи од сока лимете; сирупи од сока 

црних рибизли; сируп од слада за припрему 

напитака; сладно пиво; сладовина; слатко газирано 

пиће; смрзнути напици на бази воћа; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од алое вере; сокови од поврћа [пића]; сок од 

ананаса; сок од брескве; сок од бруснице; сок од 

грејпа; сок од грејпфрута; сок од гуаве; сок од јабуке; 

сок од јабуке, безалкохолни; сок од лимете за 

припремање напитака; сок од лимуна за припремање 

напитака; сок од лубенице; сок од манга; сок од 

маракује; сок од нара; сок од папаје; сок од парадајза 

[пиће]; сок од поморанџе; сок од цвекле; сок од 

црних рибизли; сок од шаргарепе; спортска пића; 

спортска пића с електролитима; стаут [стоут] пиво; 

стоне воде; суве мешавине на бази скроба за 

припрему напитака; суво пиво од ђумбира; суџеонгва 

[безалкохолни пунч од цимета са сувим јапанским 

јабукама]; тоник; флаширана вода за пиће; фрапеи 

[воћни напици, већином од воћа]; фрапеи који 

садрже житарице и зоб; фрапеи од воћа; фрапеи од 

поврћа; црна пива [пива од прженог слада]; шербети 
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[пића]; шикјеи [безалкохолни пунч од риже]; шира; 

шира [неферментисана].  

39  авио превоз и пружање повезаних информација; 

аеродромске услуге; амбалажирање и складиштење 

робе; амбалажирање и складиштење робе и пакета; 

амбалажирање комада одеће за превоз; 

амбалажирање предмета за превоз; амбалажирање 

предмета по наруџбини и спецификацијама других; 

амбалажирање робе за продају; амбалажирање робе у 

транзиту; аутобуски превоз; безбедносни превоз; 

бродски превоз робе; ваздухопловне и шпедитерске 

услуге; ваздухопловне услуге за превоз путника; 

ваздухопловне услуге за превоз робе; ваздухопловне 

услуге за превоз товара; ваздушни и морски превоз; 

ваздушни превоз; ваздушни превоз путника; 

ваздушни транспорт и складиштење робе; ваздушни 

транспорт путника и терета; водоснабдевање; вођење 

обиласка града аутобусом; вођење обиласка града 

бициклом; вођење туристичких тура; вођење 

туристичког разгледања; вуча авиона; вуча 

аутомобила; вуча аутомобила или камиона у хитним 

случајевима; вуча аутомобила у хитним случајевима; 

вуча возила у вези са услугама које се односе на квар 

на возилима; вуча и превоз аутомобила као део 

услуга које се односе на кварове на возилима; вуча 

камиона у хитним случајевима; вуча моторних 

возила; вуча пловних објеката; гардеробне услуге; 

глобалне услуге транспорта терета за друге уз помоћ 

свих расположивих средстава; дистибуција и 

снабдевање водом; дистрибуција воде; дистрибуција 

гаса; дистрибуција грејања; дистрибуција електричне 

енергије; дистрибуција електричне енергије, гаса, 

воде и даљинског грејања; дистрибуција електричне 

енергије за домаћинства; дистрибуција енергије за 

грејање и хлађење зграда; дистрибуција и пренос 

електричне енергије; дистрибуција обновљиве 

енергије; добротворне услуге у виду пружања 

транспорта за старија или хендикепирана лица; 

допуњавање аутомата за издавање новца; 

допуњавање аутомата за продају; допуњавање 

банкомата готовином; достава пакета путем 

курирске службе; достава делова авионом до 

приземљених летелица; достава докумената; достава 

дописа поштом или посредством курира; достава и 

прослеђивање писама и пошиљака; достава и 

прослеђивање поште; достава магазина; достава 

новина; достава, отпремање и дистрибуција новина и 

магазина; достава писама, дописа, магазина, пакета, 

пошиљака, новина, терета и робе; достава пице; 

достава поклон-корпи са предметима одабраним 

према одређеној прилици или теми; достава порука 

[курирска служба]; достава порука путем курирске 

службе; достава порука уз балоне и иновативне 

презентације; достава поште путем курирске службе; 

достава робе друмским или железничким путем; 

достава робе и порука уз балоне или иновативне 

презентације; достава робе наручене поштом; 

достава робе путем курирске службе; достава хране; 

достава хране из ресторана; достављање штампе; 

друмски превоз; експресна достава писама; 

експресна достава робе; експресна достава робе 

ваздушним путем; експресна достава терета; 

експресна испорука робе камионом; железнички 

превоз и пружање повезаних информација; 

железнички транспорт; закуп аутобуса; закуп 

[чартер] авиона; извлачење потопљених бродова и 

пружање повезаних информација; извођење 

туристичких разгледања авионом; издавање карата за 

путовање; изјнајмљивање вагона-платфоми; 

изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање 

гпс опреме за навигацију; изнајмљивање авиона; 

изнајмљивање апарата и уређаја за утовар и истовар; 

изнајмљивање аутобуса; изнајмљивање аутомобила; 

изнајмљивање аутомобила, гаража и места за 

паркирање; изнајмљивање аутомобила и бицикала; 

изнајмљивање аутомобила на хидрогенски погон; 

изнајмљивање аутомобилских приколица; 

изнајмљивање баржи; изнајмљивање бицикала; 

изнајмљивање бродића; изнајмљивање бродића, 

аутомобила, бицикала, звона за роњење и 

ронилачких одела; изнајмљивање бродова; 

изнајмљивање бродова на једра; изнајмљивање 

вагона; изнајмљивање ваздухоплова; изнајмљивање 

ваздухоплова, возила и бродића; изнајмљивање 

ваздушних возила; изнајмљивање везова за бродове; 

изнајмљивање виљушкара; изнајмљивање водених 

возила; изнајмљивање возила; изнајмљивање возила 

за кретање по води; изнајмљивање возила за кретање 

по копну, ваздуху, води или на шинама; 

изнајмљивање возила за потребе различитих 

догађаја; изнајмљивање возила за превоз; 

изнајмљивање возила за рекреацију; изнајмљивање 

возила и уређаја за кретање ваздухом; изнајмљивање 

возила опремљених са гпс уређајем; изнајмљивање 

возила са услугом возача; изнајмљивање возова; 

изнајмљивање вучних возила и приколица; 

изнајмљивање гаража; изнајмљивање гаража и 

паркинг места; изнајмљивање гаражних паркинг 

места; изнајмљивање глисера; изнајмљивање дечијих 

колица; изнајмљивање дронова за надзор; 

изнајмљивање дронова за фотографисање; 

изнајмљивање друмских возила; изнајмљивање 

друмских и железничких возила осим путничких 

возила; изнајмљивање елекртичних аутомобила; 

изнајмљивање електричних винских подрума 

[фрижидера]; изнајмљивање електричних водова 

трећим лицима за пренос електричне енергије; 

изнајмљивање електричних возила; изнајмљивање 

железничких вагона; изнајмљивање железничких 

возила; изнајмљивање замрзивача; изнајмљивање 

замрзивача за кућне потребе; изнајмљивање 

заштитних навлака за седишта возила; изнајмљивање 
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звона за роњење и ронилачких одела; изнајмљивање 

инвалидских колица; изнајмљивање јахти; 

изнајмљивање јединица за складиштење; 

изнајмљивање једрилица; изнајмљивање камиона; 

изнајмљивање камиона и приколица; изнајмљивање 

кампера; изнајмљивање кануа; изнајмљивање 

картинга; изнајмљивање колица; изнајмљивање 

колица за куповину; изнајмљивање колица са једним 

точком; изнајмљивање комбија; изнајмљивање 

комбија за селидбе; изнајмљивање комерцијалних 

возила; изнајмљивање контејера за спремање у 

магацине и складиштење; изнајмљивање контејнера 

за индустрију бродског превоза; изнајмљивање 

контејнера за превоз и складиштење; изнајмљивање 

контејнера за превоз и складиштење робе; 

изнајмљивање контејнера за складиштење; 

изнајмљивање контејнера за товар; изнајмљивање 

коња; изнајмљивање коња за превоз; изнајмљивање 

летелица; изнајмљивање летелица, возила и бродића; 

изнајмљивање машина за паковање; изнајмљивање 

машина и апарата за замрзавање; изнајмљивање 

машина и апарата за паковање и умотавање; 

изнајмљивање механичких система за паркирање; 

изнајмљивање мопеда; изнајмљивање моторизованих 

друмских возила; изнајмљивање моторизованих 

копнених возила; изнајмљивање моторизованих 

скутера; изнајмљивање моторних возила; 

изнајмљивање моторних возила, бродова и летелица; 

изнајмљивање моторних санки; изнајмљивање 

моторних чамаца; изнајмљивање мотоцикала; 

изнајмљивање навиогационих система; 

изнајмљивање ормарића за одлагање ствари; 

изнајмљивање палета; изнајмљивање палета за 

индустријске и комерцијалне потребе; изнајмљивање 

палета за превоз или склаиштење робе; 

изнајмљивање палета и контејнера за превоз робе; 

изнајмљивање палета и контејнера за складиштење 

робе; изнајмљивање паркинг места за аутомобиле; 

изнајмљивање паркинг места и гаража за возила; 

изнајмљивање пловила; изнајмљивање пловила, 

јахти, бродова, бродића и водених возила; 

изнајмљивање пловних објеката; изнајмљивање 

пољопривредних трактора; изнајмљивање поморских 

пловила; изнајмљивање поштанских сандучића; 

изнајмљивање приколица за превоз коња; 

изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање 

простора за паркирање возила; изнајмљивање 

просторија за хлађење; изнајмљивање пртљажника за 

кров на возилима; изнајмљивање путничких 

аутобуса; изнајмљивање путничких вагона; 

изнајмљивање путничких кофера; изнајмљивање 

расхладног складишног простора; изнајмљивање, 

резервација и обезбеђивање авиона; изнајмљивање, 

резервација и обезбеђивање бродова; изнајмљивање, 

резервација и обезбеђивање бродова, јахти, чамаца 

на весла, мотроних чамаца, пловних објеката на 

једра, кануа и осталих пловила; изнајмљивање, 

резервација и обезбеђивање бродова, чамаца на 

весла, моторних чамаца, једрењака и кануа; 

изнајмљивање, резервација и обезбеђивање јахти; 

изнајмљивање, резервација и обезбеђивање 

путничких бродова; изнајмљивање, резервација и 

обезбеђивање чамаца на весла, чамаца са мотором, 

пловних објеката на једра и кануа; изнајмљивање 

роботизованих аутомобила; изнајмљивање 

ронилачких звона; изнајмљивање ронилачких одела; 

изнајмљивање ронилачких одела за роњење на 

великим дубинама; изнајмљивање сигурносних ауто-

седишта за децу; изнајмљивање складишних 

објеката; изнајмљивање складишног простора; 

изнајмљивање складишта; изнајмљивање складишта 

и контејнера за складиштење; изнајмљивање скутера 

за потребе транспорта; изнајмљивање спортских 

аутомобила; изнајмљивање танкера; изнајмљивање 

теретних вагона; изнајмљивање теретних возила; 

изнајмљивање теретних контејнера; изнајмљивање 

трактора; изнајмљивање трамваја; изнајмљивање 

тркачких аутомобила; изнајмљивање тротинета; 

изнајмљивање фиксних и мобилних контејнера за 

складиштење за комерцијалне и резиденцијалне 

кориснике; изнајмљивање фрижидера за употребу у 

домаћинству; изнајмљивање фрижидера са 

замрзивачем за кућну употребу; изнајмљивање 

фрижидера у комерцијалне сврхе; изнајмљивање 

хидро авиона; изнајмљивање хладњача; 

изнајмљивање хладњача за комерцијалне употребе; 

изнајмљивање хладњача за храну; изнајмљивање 

чамаца; изнајмљивање чамаца на весла; 

изнајмљивање чартер бродова; изнамљивање 

дронова за безбедност; информације у вези са 

путовањима и туристичким услугама које се пружају 

путем интернета; информације у вези са 

складиштењем; информацијске и саветодавне услуге 

у вези са дистрибуцијом енергије; испорука енергије; 

испорука и складиштење робе; испорука пошиљки; 

испорука путем поште; испорука робе; испорука 

робе ваздушним путем; испорука робе камионом; 

испорука цвећа; истоварање лучким краном; истовар 

бродова; истовар терета; истовар товара и пртљага; 

јавне комуналне услуге у облику водоснабдевања; 

јавне комуналне услуге у облику дистрибуције воде; 

јавне комуналне услуге у облику дистрибуције 

електричне енергије; јавне комуналне услуге у 

облику дистрибуције природног гаса; комерцијални 

друмски превоз, локални и на дуге релације; 

компјутеризована резервација путовања; 

компјутеризовани пренос информационих услуга; 

компјутеризовано праћење и локализовање пакета у 

транзиту [информације о транспорту]; консултантске 

и информативне услуге у вези са путовањима; 

консултантске и услуге резервације које се односе на 

путовања; консултантске услуге које се односе на 
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дистрибуцију струје; консултантске услуге које се 

односе на превоз; консултантске услуге које се 

односе на превоз и складиштење гаса, нафте и 

хемикалија; консултантске услуге које се односе на 

превоз, паковање, и складиштење робе; 

консултантске услуге које се односе на 

складиштење; консултантске услуге које се односе 

на складиштење и превоз робе; консултантске услуге 

у вези са путовањима; консултантске услуге у 

области авио превоза; консултантске услуге у 

области пословних путовања које се пружају путем 

телефонских позивних центара и линија за помоћ; 

консултантске услуге у области путовања које се 

пружају путем телефонских позивних центара и 

линија за помоћ; консултантске услуге у области 

складиштења које се пружају путем телефонских 

позивних центара и линија за помоћ; консултантске 

услуге у области услуга превоза које се пружају 

путем телефонских позивних центара и линија за 

помоћ; консултације и информације које се односе 

на услуге ваздушног превоза робе и људи; 

консултације које се односе на услуге путовања, 

превоза и складиштења; консултације које се онодсе 

на услуге превоза и складиштења које се пружају 

путем телефонских позивних центара и линија за 

помоћ; консултације о транспорту терета камионом, 

железницом, ваздушним и океанским путем; 

координација путних аранжмана за појединце и за 

групе; кормиларење бродом; кормиларење бродом и 

пружање повезаних информација; крстарење 

бродићима; крстарење излетничким бродовима; 

курирске услуге; курирске услуге [достава пошиљки 

или робе]; лансирање и постављање сателита и 

других објеката у предодређену орбиту; лансирање 

сателита за друге; ледоломачке услуге; логистичке 

услуге које обухватају превоз и складиштење робе у 

магацинима; логистичке услуге које обухватају 

превоз, паковање и складиштење робе; логистичке 

услуге које обухватају складиштење и превоз робе; 

логистичке услуге које обухватају складиштење, 

превоз и доставу робе; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; ломљење леда за 

бродарску индустрију; лоцирање и праћење људи и 

терета за потребе транспорта; лучке услуге за чамце 

и бродове; надзор и праћење пошиљки [информације 

о транспорту]; национални и међународни превоз; 

обавештења у вези са путовањима; обавештења у 

вези са путовањима о прекидима услед измењених 

временских услова; обезбеђивање аеродромских 

објеката и опреме за ваздухопловство; обезбеђивање 

аутомобилских паркиралишта; обезбеђивање 

бродова за крстарење за путовања; обезбеђивање 

везова за пловила; обезбеђивање водених, копнених 

и ваздушних возила за превоз и организација 

њиховог изнајмљивања; обезбеђивање возила за туре 

и екскурзије; обезбеђивање објеката за складиштење 

у магацину или другој згради; обезбеђивање паркинг 

простора; обезбеђивање пристајања за пловила; 

онлајн услуге резервисања пута и путовања; 

оранизација и резервација крстарења; организација 

дневних излета; организација екскурзија као део 

пакет аранжмана; организација изнајмљивања 

аутомобила као део путних аранжмана; организација 

изнајмљивања аутомобила, чамаца и осталих возила; 

организација и резервација екскурзија; организација 

и резервација излета; организација и резервација 

путних аранжмана за пословне потребе и потребе 

разоноде; организација и резервација путовања; 

организација и резервација путовања, екскурзија и 

крстарења; организација превоза и дневних излета за 

особе са инвалидитетом; организација превоза и 

путовања; организација превоза и складиштења робе; 

организација превоза робе и путника копненим и 

морским путем; организација превоза робе морским 

путем; организација превоза терета ваздушним 

путем; организација превоза товара; организација 

путовања; организација путовања ваздушним и 

морским путем; организација путовања ваздушним и 

морским путем за пакет аранжмане; организација 

путовања, екскурзија и крстарења; организација 

путовања за пакет аранжмане; организација 

путовања ради студирања, учења језика и 

образовања; организација складиштења робе; 

организација туристичких путовања; организација 

туристичких путовања и крстарења; организација 

туристичких путовања као бонус програм за 

кориснике кредитних картица; организација услуга 

превоза; организовање екскурзија; организовање 

екскурзија за туристе; организовање екскурзија, 

једнодневних екскурзија и туристичких разгледања; 

организовање и вођење адаптивних туристичких 

екскурзија; организовање и вођење експедиција са 

кануом у туристичке сврхе; организовање и вођење 

експедиција у џунглу и сафари обилазака у 

туристичке сврхе; организовање и вођење крстарења, 

екскурзија и туристичких аранжмана; организовање 

и вођење обилазака кајаком у туристичке сврхе; 

организовање и вођење туристичких обилазака на 

коњу; организовање и резервисање екскурзија и 

туристичких разгледања; организовање и 

резервисање путничких аранжмана; организовање и 

резервисање путовања, крстарења и туристичких 

разгледања; организовање и резервисање путовања у 

склопу пакет аранжмана; организовање и 

резервисање разгледања града аутобусом; 

организовање и резервисање туристичких путовања 

и разгледања; организовање и резервисање 

туристичких разгледања; организовање једнодневних 

екскурзија, одмора и туристичких разгледања; 

организовање кратких путовања; организовање 

крстарења; организовање превоза за путнике; 

организовање превоза за туристичка путовања; 
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организовање путовања; организовање путовања и 

излета бродом; организовање разгледања града и 

осталих туристичких екскурзија користећи превозна 

средства; организовање, резервисање и уређивање 

екскурзија, једнодневних путовања и туристичких 

разгледања; организовање транспорта за путнике; 

организовање туристичких разгледања; 

организовање туристичких разгледања и екскурзија; 

организовање туристичких разгледања у оквиру 

пакет аранжмана; организовање услуга превоза за 

екскурзије, једнодневне екскурзије и туристичка 

разгледања; организовање услуга превоза за 

разгледање града и остале туристичке екскурзије; 

организовање услуга превоза за туристичка 

разгледања и екскурзије; организовање услуга 

превоза за туристичка разгледања у оквиру пакет 

аранжмана; организовање услуга туристичког 

водича; отпремање робе; отпремање терета; 

отпремање товара; паковање и расподела робе за 

потребе транспорта; паковање и складиштење робе; 

паковање поклона; паковање предмета за превоз; 

паковање робе; паковање робе за друге; паковање 

робе за продају; паковање робе у контејнере; 

паковање робе у кутије; паковање робе у одрживу 

или биоразградиву амбалажу за паковање и 

отпремање; паковање терета; паковање товара; 

паркирање возила; паркирање летелица; пилотирање; 

пилотирање цивилним дроновима; планирање и 

организовање туристичких разгледања и 

једнодневних путовања; планирање и резервација 

путовања авионом, електронским путем; планирање 

и резервација путовања и превоза, електронским 

путем; планирање, организовање и резервација 

путовања; планирање, организовање и резервација 

путовања, елекотронским путем; подводна 

спасавања; подизање потопљених бродова; поморска 

вуча; поморски превоз; посредовање код транспорта 

и превоза робе; посредовање у вези са бродовима; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

транспорту; посредовање у транспорту терета; 

посредовање у услугама шпедиције; поштанске, 

транспортне и услуге курира; пратња путника; 

праћење возила за превоз помоћу рачунара; праћење 

возног парка аутомобила помоћу електронске 

навигације и уређаја за лоцирање [информације у 

вези са превозом]; праћење и праћење пошиљака 

[информације у вези са превозом]; праћење и услуге 

праћења писама и пакета [информације у вези са 

превозом]; праћење, лоцирање и надгледање возила, 

поморских пловила и летелица; праћење путника или 

теретних возила помоћу рачунара или глобалног 

позиционог система [информације у вези са 

превозом]; праћење путничких возила помоћу 

рачунара [информације у вези са превозом]; праћење 

путничких возила помоћу рачунара путем глобалног 

позиционог система [информације у вези са 

превозом]; праћење теретних возила помоћу 

рачунара [информације у вези са превозом]; праћење 

теретних возила помоћу рачунара путем глобалног 

позиционог система [информације у вези са 

превозом]; праћење туристичких тура; превоз 

авионима са турбомлазним моторима; превоз 

авионом са елисом; превоз амбулантним колима; 

превоз аутобусом; превоз аутомобилом; превоз 

блиндираним колима; превоз бродом; превоз 

возилима која покреће човек; превоз горива 

цевоводима; превоз грађевинског материјала; превоз 

драгоцености; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

превоз жичаром; превоз загађене земље; превоз 

загађеног отпада; превоз и дистрибуција природног 

гаса и течног гаса; превоз и достава робе; превоз и 

достава робе, узорака и робе намењене за продају 

свих врста, друмским, железничким и воденим 

путем; превоз излетничким бродовима; превоз 

изнајмљеним аутомобилом; превоз и складиштење 

гаса; превоз и складиштење горива; превоз и 

складиштење нафте; превоз и складиштење отпада; 

превоз и складиштење отпада и материјала за 

рециклажу; превоз и складиштење робе; превоз и 

складиштење сирове нафте, нафтних производа, 

природног гаса, течног природног гаса и течног 

нафтног гаса; превоз и складиштење смећа; превоз и 

складиштење хемикалија; превоз једнотрачном 

железницом; превоз камионима; превоз камионом; 

превоз камионом уз заштиту; превоз колицима на 

тегљење; превоз комбијем за селидбе; превоз 

копненим, пловним и ваздушним превозним 

средствима; превоз лица и робе; превоз лица и робе 

друмским, железничким, морским и ваздушним 

путем; превоз лица и робе друмским, железничким, 

пловним и ваздушним путем; превоз лица и робе 

друмским путем, железницом, путничким бродовима 

и ваздушним путем; превоз лица и робе копненим, 

ваздушним и пловним путем; превоз лица и робе 

копненим, морским и ваздушним путем; превоз лица 

системима брзих градских железница; превоз 

медицинског отпада и посебног отпада; превоз 

механичара авионом до приземљених летелица; 

превоз моторним возилима на два точка; превоз 

намештаја; превоз намештаја камионима за друге; 

превоз нафте; превоз нафте цевоводима; превоз 

новца и вредности камионом уз заштиту; превоз 

новца и вредности уз заштиту; превоз новца и 

драгоцености; превоз отпада; превоз, паковање и 

складиштење машина за штампарску индустрију; 

превоз, паковање и складиштење робе; превоз, 

паковање и складиштење штампарских преса; превоз 

пацијената ваздушним превозом хитне помоћи; 

превоз пацијената колима хитне помоћи; превоз 

пољопривредних производа; превоз пошиљака; 

превоз природног гаса; превоз пртљага; превоз 

путника; превоз путника аутобусима; превоз путника 
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бродовима за крстарење; превоз путника бродом; 

превоз путника возовима, трајектима, моторним 

возилима и бродовима; превоз путника возом; превоз 

путника друмским, морским и ваздушним путем; 

превоз путника друмским путем; превоз путника 

железницом; превоз путника и робе; превоз путника 

и робе аутомобилима, железницом, чамцима и 

авионима; превоз путника и робе друмским, 

железничким, воденим и ваздушним путем; превоз 

путника и робе друмским, железничким, морским и 

ваздушним путем; превоз путника и робе друмским 

путем, железницом, бродовима и ваздушним путем; 

превоз путника и робе железницом; превоз путника и 

товара ваздушним путем; превоз путника моторним 

возилима, аутобусима, возовима, чамцима и 

авионима; превоз путника речним путем, 

железницом, трајектима, аутомобилима и бродовима; 

превоз путника унутрашњим пловним путевима; 

превоз путника успињачом; превоз путничког 

пртљага; превоз робе; превоз робе баржама; превоз 

робе баржама, возовима, трајектима, моторним 

возилима, камионима и бродовима; превоз робе 

бродовима; превоз робе возом; превоз робе 

друмским путем; превоз робе друмским путем или 

железницом; превоз робе железницом; превоз робе и 

путника ваздушним путем; превоз робе моторним 

возилима, камионима, железницом, бродовима и 

авионима; превоз робе намењене за продају и 

путника; превоз робе речним путем, железницом, 

трајектима, аутомобилима, камионима и бродовима; 

превоз робе унутрашњим пловним путевима; превоз 

робе у хладњачама; превоз сирове нафте; превоз, 

складиштење и испорука вина; превоз смрзнуте робе 

у расхладним условима; превоз танкером; превоз 

терета; превоз терета бродом; превоз терета бродом, 

авионом, железницом, моторним возилом и 

камионом; превоз терета ваздушним путем; превоз 

терета вазушним и поморским путем; превоз терета 

друмским или железничким путем; превоз терета 

друмским путем; превоз терета железницом; превоз 

терета поморским, ваздушним, железничким или 

друмским путем; превоз терета поморским путем; 

превоз теретним бродом; превоз теретних контејнера 

бродом; превоз теретних контејнера железницом; 

превоз теретних контејнера камионом; превоз течног 

природног гаса морским путем; превоз товара; 

превоз туриста; превоз унутрашњим пловним 

путевима; превоз хеликоптером; превоз хладне робе 

у расхладним условима; превоз хране у расхладним 

условима; преглед ваздушних возила пре превоза; 

преглед возила пре превоза; преглед робе пре 

превоза; пренос нафте и гаса путем гасовода; 

пресељење намештаја; преузимање и достава пакета 

и робе; преузимање и достава писама; преузимање и 

достава текстилне робе; преузимање, испорука и 

складиштење личне имовине; преузимање, превоз и 

достава робе; преузимање, превоз и достава робе, 

докумената, пакета и писама; преузимање, превоз и 

достава робе, личних ствари и пртљага друмским, 

железничким, морским и ваздушним саобраћајем; 

преузимање, транспорт и испорука пакета и писама 

путем различитих видова транспорта; привезивање и 

сидрење бродова у маринама; привремено 

складиштење доставе; привремено складиштење 

кључева; привремено складиштење личних ствари; 

привремено чување личних ствари; прикупљање 

кућног и индустријског отпада и смећа; прикупљање 

рециклираних производа [транспорт]; припремање, 

организовање и вођење бициклистичких обилазака; 

припремање путних виза и путних исправа за лица 

која путују у иностранство; припремање путних виза, 

пасоша и путних докумената за лица која путују у 

иностранство; прослеђивање поште; пружање 

аутоматизоване услуге чекирања за путнике у авио 

саобраћају; пружање информација које се односе на 

путовање путем интернет странице; пружање 

информација о аутомобилском превозу; пружање 

информација о везивању пловила; пружање 

информација о дистрибуцији електричне струје; 

пружање информација о доласцима и поласцима 

летова; пружање информација о достави докумената, 

писама и паковања; пружање информација о 

железничком превозу; пружање информација о 

изнајмљивању замрзивача; пружање информација о 

изнајмљивању инвалидских колица; пружање 

информација о изнајмљивању машина и уређаја за 

паковање и умотавање; пружање информација о 

изнајмљивању механичких система за паркирање; 

пружање информација о изнајмљивању пловила; 

пружање информација о изнајмљивању складишног 

простора; пружање информација о изнајмљивању 

уређаја и апарата за замрзавање; пружање 

информација о изнајмљивању фрижидера; пружање 

информација о изнајмљивању фрижидера-

замрзивача; пружање информација о паркирању на 

аеродрому путем интернет странице; пружање 

информација о питањима превоза; пружање 

информација о планирању и резервацији авио 

превоза, електронским путем; пружање информација 

о планирању и резервацији путовања и превоза, 

електронским путем; пружање информација о 

поморском посредовању; пружање информација о 

посредовању у промету терета; пружање 

информација о превозу и путовањима; пружање 

информација о превозу и путовањима преко 

мобилних телекомуникацијских апарата и уређаја; 

пружање информација о превозу и складиштењу 

робе; пружање информација о превозу путем 

интернет странице; пружање информација о превозу 

робе; пружање информација о превозу робе и 

путника; пружање информација о превозу терета; 

пружање информација о привременом складиштењу 
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личних ствари; пружање информација о путевима и 

саобраћају; пружање информација о путовањима и 

превозу, електронским путем; пружање информација 

о путовањима преко глобалне рачунарске мреже; 

пружање информација о путовању; пружање 

информација о путовању авионом, електронским 

путем; пружање информација о путовању, путем 

интернета; пружање информација о путовању путем 

онлајн рачунарске базе података; пружање 

информација о саобраћају; пружање информација о 

саобраћају и загушењима у саобраћају; пружање 

информација о тарифама, распоредима и начинима 

превоза; пружање информација о транспорту; 

пружање информација о туристичким путовањима; 

пружање информација о туристичким путовањима 

путем интернета; пружање информација о услугама 

вожње возилима; пружање информација о услугама 

паркирања возила; пружање информација о услугама 

складиштења; пружање информација о услугама 

снабдевања водом; пружање информација преко 

интернета у вези са путовањима; пружање 

информација преко интернета у области превоза, 

амбалажирања и складиштења робе; пружање 

информација путем интернета у вези са 

изнајмљивањем аутомобила; пружање информација 

путницима у вези са ценама превоза, распоредима, 

јавним превозом; пружање информација туристима у 

вези са екскурзијама и туристичким разгледањима; 

пружање информација у вези са авио превозом; 

пружање информација у вези са аеродромима; 

пружање информација у вези са превозом; пружање 

информација у вези са путовањима и туристичким 

разгледањима; пружање информација у вези са 

резервацијама пословних путовања, путем 

интернета; пружање информација у вези са 

тарифама, распоредима и методама превоза робе и 

људи; пружање информација у вези са туристичким 

путовањима и туристичким разгледањима путем 

линија за помоћ или позивних центара; пружање 

информација у вези са услугама изнајмљивања 

аутомобила; пружање информација у вези са 

услугама изнајмљивања бицикала; пружање 

информација у вези са услугама изнајмљивања 

летелица; пружање информација у вези са услугама 

истовара товара; пружање информација у вези са 

услугама морског превоза; пружање информација у 

вези са услугама превоза; пружање информација у 

вези са услугама пресељења; пружање информација 

у вези са услугама привременог складиштења; 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање кориснички прилагођених 

упутстава за вожњу; пружање простора за 

самостално складиштење за друге; пружање савета у 

вези са шпедитерским услугама; пружање упутстава 

о вожњи у сврху путовања; пружање услуга и 

објеката за складиштење; пружање услуга 

прекоокеанског превоза, складиштења и доставе; 

пружање услуга резервисања таксија путем 

мобилних апликација; пружање услуга такси 

транспорта за особе које нису у стању да возе 

безбедно као последица конзумирања алкохола; 

пружање услуга транспорта старијим или 

хендикепираним лицима; пуњење аутомата за 

продају; путничке резервације; расхладно 

складиштење; расхладно складиштење морских 

плодова; расхладно складиштење робе; резервација 

изнајмљивања аутомобила; резервација и 

организација приступа чекаоницама на аеродромима; 

резервација и резервисање седишта за путовање; 

резервација места за путовање авионом; резервација 

места за путовање аутобусом; резервација места за 

путовање железницом; резервација паркирања на 

аеродрому; резервација превоза; резервација превоза 

преко глобалних рачунарских мрежа; резервација 

превоза преко туристичких агенција; резервација 

путних карата; резервација путовања, екскурзија и 

крстарења; резервација путовања преко агенција; 

резервација путовања преко агенције трећег лица; 

резервација путовања преко туристичких 

канцеларија; резервација услуга путовања; 

резервације превоза за путнике, робу и животиње; 

резервације превоза за спортске, научне, политичке и 

културне догађаје; резервисање еко-путовања и еко-

туризма путем интернет странице; резервисање 

места за паркирање; резервисање места за путовања; 

резервисање туристичких разгледања; резервисање 

туристичког разгледања преко агенција; резервисање 

услуга транспорта путем интернет странице; речни 

превоз; речни превоз чамцем; роњење и подводно 

спашавање; руковање робом; руковање товаром; 

руковођење и организовање туристичких тура; 

саветовање у вези са туристичким путовањима и 

туристичким разгледањима; саветовање у области 

туристичких путовања и разгледања путем 

телефонских позивних центара и линије за помоћ; 

саветодавне услуге које се односе на испоруку робе; 

саветодавне услуге које се односе на праћење робе у 

транзиту [обавештења у вези са транспортом]; 

саветодавне услуге које се односе на превоз; 

саветодавне услуге које се односе на складиштење и 

превоз робе, терета или товара; саветодавне услуге 

које се односе на складиштење робе; сакупљање и 

превоз електронског отпада; сакупљање, 

складиштење, дистрибуција и достава писама, 

дописа, магазина, пакета, пошиљака, новина, терета 

и робе, све преко курирске службе, друмским 

железничким, ваздушним или воденим саобраћајем; 

сакупљање смећа [превоз]; селидбене услуге; 

складиштење; складиштење гаса; складиштење, 

дистрибуција и испорука енергије и горива; 

складиштење, дистрибуција и испорука течног 

нафтног гаса; складиштење, дистрибуција, превоз, 
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отпремање, и испорука гаса, нафте и хемикалија; 

складиштење добара у хладњачама; складиштење 

енергије и горива; складиштење загађеног отпада; 

складиштење замрзнуте хране у складиштима; 

складиштење и дистрибуција електричне енергије; 

складиштење и паковање робе; складиштење и 

руковање робом; складиштење и снабдевање течним 

природним гасом и течним нафтним гасом; 

складиштење контејнера и товара; складиштење 

крзна; складиштење намештаја; складиштење нафте; 

складиштење одеће; складиштење опасних материја; 

складиштење опасних материјала; складиштење 

отпада; складиштење отпадног уља; складиштење 

пловних објеката, јахти, чамаца и пловних возила; 

складиштење пољопривредних производа; 

складиштење пољопривредних производа у 

складиштима; складиштење, превоз и достава робе; 

складиштење пртљага; складиштење путничког 

пртљага; складиштење радиоктивног отпада; 

складиштење робе; складиштење робе која се 

царини; складиштење робе у складиштима; 

складиштење робе у транзиту; складиштење терета; 

складиштење терета у магацинима; складиштење 

течног природног гаса на бродовима; складиштење 

товара; складиштење товара након превоза; 

складиштење товара пре превоза; складиштење, 

транспорт, преузимање и паковање терета; 

складиштење у ринфузи; складиштење у 

хладњачама; складиштење хируршких инструмената 

и опреме; складиштење чамаца, бродова; службе за 

спашавање кућних љубимаца; снабдевање 

електричном енергијом, гасом, водом и централним 

грејањем; спасавање бродова; спасавање возила; 

спасилачке операције [у транспорту]; спашавање 

бродова у невољи; спашавање насуканих бродова; 

спашавање пловила; такси превоз; такси превоза за 

особе у инвалидским колицима; тегљење; трајектни 

превоз; трамвајски превоз; транспорт бродом за 

потребе одржавања сахране; транспорт ђубрива, 

сумпора и сумпорне киселине пругом, баржама, 

камионима и бродом; транспорт и складиштење робе 

у расхлађеним условима; транспорт, испорука, 

паковање и складиштење робе; транспорт копненим 

путем; транспорт кућних љубимаца за друге; 

транспорт лимузином за потребе одржавање сахране; 

транспорт људских органа; транспорт мртвих 

животиња; транспортне услуге; транспортовање 

особа; транспортовање путника и пртљага; 

транспортовање робе, путника и туриста ваздушним 

саобраћајем; транспорт опасног отпада; транспорт 

поморским путем; транспорт преминулих лица; 

транспорт преминулих лица ваздушним путем; 

транспорт преминулих лица железницом; транспорт 

преминулих лица мртвачким колима; транспорт 

путника и робе бродом; транспорт путника и робе 

ваздушним путем; транспорт путничким возилом за 

потребе одржавање сахране; транспорт товара 

камионом; уговарање услуга путничког превоза за 

друге коришћењем мрежне апликације; умотавање, 

амбалажирање, робе; унапред плаћене услуге 

медицинског транспорта ваздушним путем; 

управљање бранама канала; управљање мостовима; 

управљање мрежама ваздушног саобраћаја; 

управљање мрежама воденог саобраћаја; управљање 

мрежама друмског саобраћаја; управљање мрежама 

железничког, путног и воденог саобраћаја; 

управљање мрежама железничког саобраћаја; 

управљање мрежама поморског саобраћаја; 

управљање мрежама транспорта плина; управљање 

протоком промета возила помоћу напредних 

комуникацијских мрежа и технологија; управљање 

путевима са наплатом путарине; услуга паркирања 

возила; услуга превоза путника на аеродрому између 

паркинг простора и аеродрома; услуге авио превоза 

са понудом програма награђивања редовних 

корисника; услуге агенција за шпедицију; услуге 

агенција за шпедицију, осим царињења робе за трећа 

лица; услуге агенције за прослеђивање поште; услуге 

амбалажирања; услуге амбалажирања и паковања; 

услуге аутомобилских паркиралишта; услуге 

ваздушног превоза товара; услуге вожње возилима; 

услуге возача; услуге вуче возила у квару; услуге 

вуче на путу; услуге гаража за паркирање; услуге 

доставе; услуге доставе товара; услуге заједничког 

коришћења аутомобила [кар шеринг]; услуге 

заједничког путовања аутомобилом [карпулинг]; 

услуге изнајмљивања јахти и бродова; услуге 

изнајмљивања које се односе на пловне објекте, 

јахте, чамце и возила на води; услуге испоруке робе 

у току истог дана; услуге истовара товара и пружање 

повезаних информација; услуге камионског превоза; 

услуге комбија за селидбе; услуге комерцјалног 

превоза терета; услуге контроле ваздушног 

саобраћаја; услуге лимузине; услуге личног 

туристичког водича; услуге логистике ланаца 

снабдевања и обрунуте логистике које чине 

складиштење, превоз и испорука терета; услуге 

логистике у оквиру ланца набавке и повратне 

набавке који се садрже од складиштења, 

транспортовања и испоруке робе за остале 

ваздушним, железничким, камионским или воденим 

путем; услуге локалног водича и туристичких 

водича; услуге лучких радника; услуге марине; 

услуге масовног превоза за грађане; услуге масовног 

превоза за грађанство; услуге међународне 

прекоокеанске шпедиције; услуге међународног 

вазушног превоза терета; услуге навигације помоћу 

гпс-а; услуге носача пртљага; услуге ношења терета 

од стране носача; услуге онлајн информација и 

резервација на пољу пословних путовања; услуге 

онлајн информација и резервација на пољу 

туристичких путовања; услуге организације летења; 
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услуге организације путовања за појединце и групе; 

услуге организације путовања и резервације; услуге 

организовања превоза за туристичка разгледања; 

услуге отпремања пакета; услуге паковања поклона у 

виду припреме посебно прилагођених кутија за 

паковање поклона; услуге паковања, стављања у 

сандуке и складиштења; услуге планирања летова; 

услуге поморске вуче; услуге помоћи на путу за 

возила; услуге посредовања у промету терета и 

пружање повезаних информација; услуге превоза 

аутомобилима и пружање повезаних информација; 

услуге превоза ваздухопловима; услуге превоза 

возила; услуге превоза возила и изнајмљивања; 

услуге превоза за особе са инвалидитетом; услуге 

превоза за туристичка разгледања; услуге превоза и 

путовања за особе са инвалидитетом; услуге превоза 

и складиштења; услуге превоза и складиштења које 

се односе на логистику складиштења, логистику 

дистрибуције и логистику повраћаја; услуге превоза 

једрилицом; услуге превоза које се пружају 

појединцима; услуге превоза правних докумената; 

услуге превоза пртљага за друге; услуге превоза робе 

на кратким релацијама; услуге превоза робе 

тегљачем; услуге превоза у вези са манифестацијама; 

услуге предности код укрцавања, пријављивања, 

доделе седишта и резервације за чланове програма 

награђивања путника; услуге прекоокеанске 

шпедиције; услуге преузимања и испоруке веша; 

услуге пријаве пртљага на аеродрому [није укључена 

сигурносна провера]; услуге пријаве путника за 

превоз; услуге пријаве путника на аеродрому; услуге 

пријављивања за лет; услуге пријављивања пртљага; 

услуге пружања информација у вези са методама 

превоза; услуге пружања информација у вези са 

премештањем товара; услуге пружања туристичких 

информација које се односе на путовања; услуге 

путовања авио превозом; услуге резервације за 

изнајмљивање возила; услуге резервације путних 

карата; услуге резервације путовања које пружају 

туристичке агенције; услуге руковања пртљагом; 

услуге руковања товаром и превоза терета; услуге 

селидбе и пружање повезаних информација; услуге 

складиштења робе у магацинима; услуге 

складиштења у магацину; услуге складиштења у 

магацину које се односе на складиштење, паковање и 

отпремање робе; услуге снабдевања гасом 

[дистрибуција]; услуге снабдевања електричном 

енергијом; услуге снабдевања топлотном енергијом 

[дистрибуција]; услуге спашавања; услуге 

спашавања бродова; услуге спашавања животиња; 

услуге спашавања [транспорт]; услуге спремишта за 

бродиће; услуге транспорта терета ваздушним 

саобраћајем; услуге транспортовања и испоруке 

ваздушним, копненим, железничким и морским 

саобраћајем; услуге туристичке агенције за 

резервације; услуге туристичког водича; услуге 

туристичког водича и пружање информација 

туристима; услуге туристичког водича, пратње и 

курирске службе; услуге у вези с планирањем пута; 

услуге умотавања ради заштите пртљага током 

путовања; услуге управљања трајектима; услуге 

управљања увозом и извозом терета; услуге 

флаширања [пуњења боца]; услуге чартер летова; 

усмеравање возила помоћу рачунара на мрежама 

података; утовар и истовар из авиона; утовар и 

истовар робе; утовар контејнера за превоз терета на 

бродове; утовар контејнера за превоз терета на 

железничка возила; утовар контејнера за превоз 

терета на камионе; утовар, паковање, складиштење и 

превоз товара; утовар, паковање, складиштење, 

превоз и истовар терета; утовар, паковање, 

складиштење, транспорт и истовар терета; утовар 

терета; утовар терета на бродове; утовар товара; 

физичко складиштење дигиталних фотографија и 

видео садржаја сачуваних у електронском облику; 

физичко складиштење електронски похрањене 

дигиталне музике; физичко складиштење 

електронски похрањених дигиталних видео датотека; 

физичко складиштење електронски похрањених 

дигиталних података, фотографија, аудио датотека и 

слика; физичко складиштење електронски 

похрањених дигиталних слика; физичко 

складиштење електронски похрањених дигиталних 

фотографија; физичко складиштење електронски 

похрањених игара за рачунаре; физичко 

складиштење електронски похрањених података, 

докумената, дигиталних фотографија, музике, слика, 

видео записа, и рачунарских игрица; физичко 

складиштење електронски сачуваних информација и 

података; физичко складиштење електронски 

сачуваних података; физичко складиштење 

електронски сачуваних података и докумената; 

физичко складиштење електронски ускладиштених 

база података, слика и осталих електронских 

података; физичко складиштење електронски 

ускладиштених датотека и докумената; физичко 

складиштење електронски ускладиштених порука и 

података; физичко складиштење електронских 

медија који садрже слике, текст и аудио података; 

франкирање поште; цевоводни транспорт; чартер 

јахти; шлеповање возила; шпедиција.  

43  декорисање колача; декорисање хране; 

деликатесне радње [ресторани]; добротворне услуге, 

наиме, пружање привременог смештаја за децу са 

посебним потребама; добротворне услуге, наиме, 

пружање привременог смештаја у дечјим центрима 

за дневни боравак; добротворне услуге, наиме, 

пружање привременог смештаја у породичним 

дечјим домовима за дневни боравак; добротворне 

услуге, наиме, пружање хране и пића за децу са 

посебним потребама; добротворне услуге, наиме, 

пружање хране и пића у дечјим центрима за дневну 
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негу; добротворне услуге, наиме, пружање хране и 

пића у породичним дечјим домовима за дневни 

боравак; добротворне услуге у виду пружања 

привременог смештаја за децу са посебним 

потребама; добротворне услуге у виду пружања 

привременог смештаја у дечјим центрима за дневни 

боравак; добротворне услуге у виду пружања 

привременог смештаја у породичним дечјим 

домовима за дневни боравак; добротворне услуге у 

виду пружања хране и пића за децу са посебним 

потребама; добротворне услуге у виду пружања 

хране и пића у дечјим центрима за дневни боравак; 

добротворне услуге у виду пружања хране и пића у 

породичним дечјим домовима за дневни боравак; 

достава оброка бескућницима или сиромашнима; 

достава оброка за непосредну конзумацију; 

достављања кафе у канцеларије као кетеринг услуга; 

изнајмљивање апарата за воду, диспензера; 

изнајмљивање апарата за кокице; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање апарата за 

осветљење*; изнајмљивање апарата за точење пића; 

изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање барске опреме; изнајмљивање 

бунгалова; изнајмљивање великих шатора; 

изнајмљивање висећих зидних украса за хотеле; 

изнајмљивање електричних плоча за кување; 

изнајмљивање есцајга, сребрног прибора за јело, 

посуђа и стоних додатака за посебне прилике; 

изнајмљивање завеса за хотеле; изнајмљивање 

јастука; изнајмљивање јоргана; изнајмљивање 

канцеларијског намештаја; изнајмљивање кревета; 

изнајмљивање кућа за одмор; изнајмљивање 

кухињске опреме у индустријске сврхе; 

изнајмљивање кухињских радних плоча за припрему 

хране за непосредну конзумацију; изнајмљивање 

кухињских радних површина; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање мадраца и 

јоргана; изнајмљивање машина за израду шећерне 

вуне; изнајмљивање металних и неметалних 

монтажних зграда; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање намештаја за хотеле; изнајмљивање 

неелектричних плоча за кување; изнајмљивање 

објеката за банкете и друштвена окупљања за 

посебне прилике; изнајмљивање опреме за 

послуживање хране; изнајмљивање пешкира за 

хотеле; изнајмљивање подних подлога за хотеле; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

изнајмљивање посуда за подгревање хране; 

изнајмљивање преносивих свлачионица; 

изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање 

привременог смештаја у викендицама и 

апартманима; изнајмљивање привременог смештаја у 

вилама и бунгаловима; изнајмљивање просторија за 

догађаје, конференције, конвенције, изложбе, 

семинаре и састанке; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање просторија за 

конференције; изнајмљивање просторија за 

окупљања; изнајмљивање просторија за рођенданске 

прославе; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање просторија за свадбене пријеме; 

изнајмљивање расветних уређаја за декорисање 

приватних станова; изнајмљивање расветних уређаја 

за јавне паркове; изнајмљивање расветних уређаја за 

паркиралишта; изнајмљивање расветних уређаја и 

расветних система за употребу у градској расвети и 

јавним догађајима; изнајмљивање расхладних 

уређаја за пијаћу воду; изнајмљивање смештаја за 

одмор; изнајмљивање соба као привременог 

смештаја за становање; изнајмљивање столица и 

столова; изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање стоног прибора; 

изнајмљивање ћебади; изнајмљивање ћилима; 

изнајмљивање уређаја за дељење топлих и хладних 

напитака, осим продајних аутомата; изнајмљивање 

фонтана за пиће; изнајмљивање чоколадних фонтана; 

изнајмљивање шатора; изнајмљивање штандова за 

сајмове; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; кафићи; кетеринг у 

ресторанима брзе хране; кетеринг хране и пића; 

консултантске услуге које пружају телефонски кол-

центри и линије за помоћ у области привременог 

смештаја; консултантске услуге у области кетеринга 

хране и пића; консултантске услуге у области 

кулинарства; нега предшколске деце и 

новорођенчади у обдаништима; обезбеђење услова за 

камповање; обезбеђивање дневних центара за старе; 

обезбеђивање објеката за банкете и друштвене 

догађаје за посебне прилике; обезбеђивање хране и 

пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и пића 

за пацијенте и госте; обезбеђивање хране и пића у 

бистроима; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима и баровима; обезбеђивање хране, пића и 

повременог смештаја за госте; обезбеђивање хране 

угроженим особама (добротворне услуге); 

обезбеђивање центара за дечју негу; организовање и 

пружање привременог смештаја; организовање 

хотелског смештаја; пансион за животиње; 

пансионске услуге; пицерије; понуда објеката за 

конвенције; понуда објеката за конференције, 

изложбе и састанке; понуда просторија за 

конференције; послуживање пића у пивницама; 

послуживање хране и пића у млечним ресторанима; 

прављење скулптура од хране; привремени смештај; 

припрема и достава хране и пића за банкете; 

припрема и достава хране и пића за институције; 

припрема и достава хране и пића за коктел забаве; 

припрема и достава хране и пића за конзумирање у 

малопродајним објектима; припрема и достава хране 

и пића за конзумирање унутар или изван објеката; 

припрема и достава хране и пића за непосредно 

конзумирање; припрема јапанских јела за 
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непосредно конзумирање; припрема хране за друге 

на бази пружање услуге са стране [аутсорсинга]; 

припрема хране и пића; припрема хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема шпанских јела 

за непосредно конзумирање; пружање изложбених 

простора у хотелима; пружање информација о 

барменству; пружање информација о 

карактеристикама вина; пружање информација о 

смештају преко интернета; пружање информација о 

услугама барова; пружање информација о услугама 

привременог смештаја; пружање информација о 

услугама привременог смештаја преко интернета; 

пружање информација о услугама ресторана; 

пружање информација о услугама у јаслицама; 

пружање информација о хотелима; пружање 

информација преко интернета у вези са резервацијом 

смештаја; пружање информација преко интернета у 

вези са хотелским резервацијама; пружање 

информација у виду рецепата за напитке; пружање 

информација у области рецепата и кувања путем 

рачунарске базе података; пружање опреме за 

конференције; пружање оцена и рецензија ресторана; 

пружање привременог смештаја; пружање 

привременог смештаја за госте; пружање 

привременог смештаја за децу са посебним 

потребама; пружање привременог смештаја за 

одојчад и основце; пружање привременог смештаја 

за становање; пружање привременог смештаја и 

услуга кетеринга гостима; пружање привременог 

смештаја као део угоститељских пакета; пружање 

привременог смештаја у апартманима; пружање 

привременог смештаја у викендицама; пружање 

привременог смештаја у опремљеним становима; 

пружање привременог смештаја у пансионима; 

пружање привременог смештаја у сеоским 

домаћинстивима која се баве туризмом; пружање 

привременог смештаја у туристичким камповима; 

пружање привременог смештаја у хотелима, 

мотелима и пансионима; пружање простора за 

изложбе; пружање простора за изложбе и 

конференције; пружање простора за сајмове и 

изложбе; пружање ресторанских услуга; пружање 

савета и информација преко интернета у вези са 

комбиновањем вина и хране; пружање смештаја за 

одмор; пружање смештаја у хотелима и мотелима; 

пружање услуга барова; пружање услуга дневне неге 

о старима; пружање услуга дневног боравка за 

одрасле и децу; пружање услуга друштвених центара 

за друштвена окупљања и састанке; пружање услуга 

информација о смештају и услуга резервације 

смештаја за путнике; пружање услуга кампа за камп 

приколице; пружање услуга кетеринга за изложбени 

простор; пружање услуга кетеринга за сајмове и 

изложбене просторе; пружање услуга кетеринга 

хране и пића за спортске догађаје, концерте, 

конвенције и изложбе; пружање услуга кетеринга 

хране и пиће за конгресне центре; пружање услуга 

онлајн рецензија ресторана и хотела; пружање услуга 

пансиона; пружање услуга послуживања хране током 

лета у авиону; пружање услуга резервације соба и 

хотелских резервација; пружање услуга центара за 

дечју негу; пружање услуга центара за дневну негу за 

децу, инвалиде и старе; пружање услуге дневне неге 

за старе, наиме, пружање хране и пића; пружање 

услуге склоништа за случај нужде, у виду 

привременог смештаја; пружање хране и пића; 

пружање хране и пића за госте; пружање хране и 

пића за децу са посебним потребама; пружање хране 

и пића за одојчад и основце; пружање хране и пића 

као део хотелијерских услуга; пружање хране и пића 

у интернет кафеима; пружање хране и пића у 

продавницама крофни; пружање хране и пића у 

центрима за дневни боравак за старе; пружање хране 

и смештаја у здравственим центрима 

специјализованим за промовисање општег здравља и 

добробити покровитеља; резервација и ангажовање 

привременог смештаја; резервација и услуге 

резервације за хотеле, ресторане и туристички 

смештај; резервација привременог смештаја путем 

интернета; резервација привременог смештаја у 

викендицама; резервација привременог смештаја у 

хотелима и пансионима; резервација соба за путнике; 

резервација хотелских соба за путнике; резервација 

хотелског смештаја; резервисање пансиона; 

резервисање привременог смештаја; резервисање 

смештаја у кампу; резервисање хотелског смештаја 

за друге; савети о кулинарским рецептима; салатни 

барови [услуге ресторана]; самоуслужни ресторани; 

сервирање алкохолних пића; сервирање хране и 

пића; сервирање хране и пића за госте; сервирање 

хране и пића за госте у ресторанима; сервирање 

хране и пића у бистроима; сервирање хране и пића у 

интернет кафеима; сервирање хране и пића у 

малопродајним објектима и објектима који 

припремају храну за понети; сервирање хране и пића 

у продавницама крофни; сервирање хране и пића у 

ресторанима и баровима; сервирање чаја, кафе, 

какаа, газираних пића и воћних сокова; смештај 

коња; сомелијерске услуге пружања савета у вези са 

вином и усклађивањем вина и хране; услуга хостела 

за младе; услуге агенција за пружање смештаја; 

услуге агенција за резервисања ресторана; услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; услуге 

агенције за резервисање привременог смештаја; 

услуге агенције за резервисање хотелског смештаја; 

услуге барова; услуге барова за припрему воћних 

сокова; услуге барова и бистроа; услуге барова и 

кетеринга; услуге барова и коктел барова; услуге 

барова и ресторана; услуге барова који служе 

првенствено кафу и сокове; услуге барова који служе 

првенствено кафу и чајеве; услуге барова који служе 

првенствено чајеве; услуге бистроа; услуге бифеа за 
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коктел барове; услуге боравка у одмаралиштима; 

услуге брзе хране за понети; услуге бриге о деци; 

услуге вашоку ресторана; услуге винског бара; 

услуге вртића и центара за дневни боравак и негу; 

услуге декорисања колача по наруџбини; услуге 

дечијих јаслица; услуге дневне неге одраслих ради 

олакшања сталном неговатељу; услуге дневног 

боравка и неге; услуге дневног боравка и неге за псе; 

услуге дневног прихвата кућних љубимцима; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге информисања у вези са хотелима; 

услуге јапанских ресторана; услуге кампова за одмор 

[смештај]; услуге кантина; услуге кафеа; услуге 

кафе-ресторана и кафетерија; услуге кафетерија; 

услуге кафетерија и кантина; услуге кафетерија и 

ресторана; услуге кафића; услуге кафића и 

кафетерија; услуге кафића и ресторана; услуге 

кафића и снек-барова; услуге кафића, кафетерија и 

ресторана; услуге кетеринга; услуге кетеринга за 

болнице; услуге кетеринга за домове за негу старих и 

болесних; услуге кетеринга за доставу јела из 

европске кухиње; услуге кетеринга за доставу јела из 

јапанске кухиње; услуге кетеринга за доставу јела из 

шпанске кухиње; услуге кетеринга за кантине у 

компанијама; услуге кетеринга за конференцијске 

центре; услуге кетеринга за образовне установе; 

услуге кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за 

снабдевање храном и пићем; услуге кетеринга за 

старачке домове; услуге кетеринга за школе; услуге 

кетеринга на отвореном; услуге кетеринга у 

пословне сврхе; услуге кетеринга хране и пића које 

пружају пекаре; услуге коктел барова; услуге личног 

шефа кухиње; услуге млечних ресторана; услуге 

мобилног кетеринга; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге ноћења са доручком; услуге 

обезбеђивања хране и пића; услуге окономијаки 

ресторана; услуге оцењивања ресторана; услуге 

оцењивања ресторана и барова; услуге оцењивања 

хране [пружања информација о храни и пићу]; услуге 

пабова; услуге пансиона; услуге пивница; услуге 

покретних кафеа за пружање хране и пића; услуге 

покретних ресторана; услуге привременог смештаја 

које пружају прихватилишта; услуге привременог 

смештаја које пружају туристички кампови; услуге 

пријема за привремени смештај [организовање 

долазака и одлазака]; услуге припреме хране; услуге 

прихватилишта за животиње; услуге пружања 

информација о баровима; услуге пружања 

информација о ресторанима; услуге пружања 

информација о ресторанима и баровима; услуге 

пружања хране и пића; услуге пружања хране и пића, 

као и привременог смештаја; услуге резервација 

хотела и ресторана; услуге резервације и ангажовања 

за ресторане и оброке; услуге резервације 

привременог смештаја у виду резервисања и 

ангажовања еко-смештаја путем вебсајта; услуге 

резервације ресторана; услуге резервације соба; 

услуге резервације хотелских соба; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана, барова и кетеринга; услуге ресторана, 

барова и коктел барова; услуге ресторана брзе хране; 

услуге ресторана брзе хране и ресторана који раде 

нон-стоп; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге ресторана који 

нуде темпуру; услуге ресторана који нуде храну за 

понети; услуге ресторана са кућном доставом; услуге 

ресторана са самопослуживањем; услуге ресторана у 

којима се нуде соба резанци; услуге ресторана у 

којима се нуди рамен; услуге ресторана у којиме се 

нуде удон резанци; услуге рецепције за привремени 

смештај [предаја кључева]; услуге салата барова; 

услуге салона за чај; услуге сладолеџиница; услуге 

смештаја за кућне љубимце; услуге снек-барова; 

услуге снек-барова и кантина; услуге суши 

ресторана; услуге таверни; услуге туристичке 

агенције за резервације ресторана; услуге туристичке 

агенције за резервације хотела; услуге туристичке 

агенције за резервисање привременог смештаја; 

услуге туристичке агенције за резервисање хотелског 

смештаја; услуге туристичких гостионица; услуге 

туристичких ресторана; услуге туристичких хостела; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хостела; услуге 

хотела; услуге хотела, барова и ресторана; услуге 

хотела за кућне љубимце; услуге хотела и мотела; 

услуге хотела и ресторана; услуге хотела, мотела и 

одмаралишта; услуге хотела, мотела и пансиона; 

услуге хотела, мотела, ресторана, барова и 

кетеринга; услуге хотела, ресторана и кафића; услуге 

хотела, ресторана и угоститељства; услуге хотела, 

ресторана, кафе-ресторана и барова; услуге хотела, 

ресторана, кафића и барова; услуге хотела у 

одмаралиштима; услуге хотелских резервација преко 

интернета; услуге хотелског кетеринга; услуге 

хотелског смештаја; услуге хране за понети; услуге 

хране и пића за понети; услуге центара за дневни 

боравак и негу; услуге чајџиница; услуге чувања 

деце после наставе; услуге чувања деце пре наставе; 

услуге шпанских ресторана; хотели за продужени 

боравак; хотелске услуге за повлашћене клијенте; 

шанкерске услуге.  

44  ајурведска терапија; акупунктура; акушерске и 

гинеколошке услуге; амбулантна медицинска нега; 

анализа телесног састава људи или животиња у 

медицинске или ветеринарске сврхе; аранжирање 

цвећа; бањске услуге; баштованство; берберске 

услуге; бихевиорална анализа у медицинске сврхе; 

болничке услуге; болничке услуге за кућне љубимце; 

ваздушно и површинско прскање ђубривима и 

другим пољопривредним хемикалијама; ваздушно 

распршивање ђубрива; ветеринарска помоћ; 

ветеринарске киропрактичарске услуге; 

ветеринарске операције; ветеринарске стоматолошке 
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услуге; ветеринарске услуге; ветеринарске услуге и 

пружање информација о истим; вздушно и 

површинско прскање ђубривима и другим 

пољопривредним хемикалијама; генетско 

саветовалиште; генетско тестирање животиња ради 

дијагнозе или лечења; генетско тестирање у 

медицинске сврхе; гинеколошке услуге; говорна 

терапија; даљинско праћење медицинских података у 

сврху медицинске дијагнозе и лечења; депилирање 

воском; дерматолошке услуге; дерматолошке услуге 

за лечење проблема с кожом; дијагноза поремећаја 

обраде визуелних информација; дијететски и 

нутриционистички савети; днк тестирање у 

медицинске сврхе; донирање крви; донирање сперме; 

дубинска масажа ткива; естетска и пластична 

хирургија; естетска хирургија; здравствена и 

козметичка нега; здравствена и козметичка нега за 

животиње; здравствена и козметичка нега за људе; 

здравствена и козметичка нега за људе или 

животиње; здравствена нега; здравствене спа услуге 

за здравље и добробит тела и духа; здравствене спа 

услуге за здравље и добробит тела и духа које се 

нуде у здравственим одмаралиштима; здравствене 

спа услуге за здравље и добробит тела и духа, које 

укључују масажу, третмане за негу лица и тела и 

козметичке услуге неге тела; здравствене услуге за 

помоћ појединцима да оставе пушење; здравствено, 

медицинско и фармацеутско консултовање; зубарске 

услуге; издавање лекова; изнајмљивање баштенског 

прибора; изнајмљивање биљака у саксијама; 

изнајмљивање боца и контејнера са гасом за 

медицинске намене; изнајмљивање генератора 

водоника за купатила; изнајмљивање животиња за 

потребе баштованства; изнајмљивање косилица 

траве; изнајмљивање кошница за пчеле; 

изнајмљивање кревета посебно израђених за 

медицинско лечење; изнајмљивање кухињских 

судопера; изнајмљивање машина и уређаја за 

коришћење у козметичким салонима или 

берберницама; изнајмљивање медицинске опреме; 

изнајмљивање медицинских апарата; изнајмљивање 

медицинских апарата и система; изнајмљивање 

медицинских машина и апарата; изнајмљивање 

медицинских рендгенских уређаја; изнајмљивање 

опреме за медицинску и здравствену негу; 

изнајмљивање опреме за негу коже; изнајмљивање 

опреме за пољопривреду; изнајмљивање 

пољопривредне опреме; изнајмљивање преносивих 

тоалета; изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање стоке; изнајмљивање ултразвучних 

медицинских дијагностичких уређаја; изнајмљивање 

уређаја за медицинско снимање; изнајмљивање 

уређаја за обликовање косе; изнајмљивање уређаја и 

система у области медицинске технологије; 

изнајмљивање хируршких робота; изнајмљивање 

цветних аранжмана; израда венаца; израда извештаја 

који се односе на здравље; израда извештаја који се 

односе на медицинска питања; имплантација косе; 

информације у вези са масажом; информисање 

пацијената о употреби лекова; истребљивање 

штеточина у пољопривреди; истребљивање 

штеточина у пољопривредне сврхе; истрибљивање 

штеточина у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству, и пружање информација о истом; 

киропрактика; киропрактика, физиотерапија, 

акупунктура, остеопатија, спортска медицина, 

масажа и парамедицинске услуге; киропрактичарске 

услуге за децу; киропрактичарске услуге за 

животиње; киропрактичарске услуге за одрасле; 

киропрактичарске услуге за појединце са хроничним 

обољењима; клиничке услуге естетске и пластичне 

хирургије; козметичка електролиза; козметичке 

услуге за животиње; козметичке услуге за негу тела; 

козметичке услуге које пружају бање; козметичке 

услуге потамњивања коже за људе; козметичке 

услуге тетовирања; козметички ласерски третман 

варикозних вена; козметички ласерски третман 

гљивица на ножним ноктима; козметички ласерски 

третман за раст косе; козметички ласерски третман 

коже; козметички ласерски третман нежељених 

длачица; козметички ласерски третман паучинастих 

вена; козметички ласерски третман тетоважа; 

козметички третмани за тело; козметички третмани 

за тело, лице и косу; козметичко саветовање; 

консултантске и информативне услуге које се 

пружају путем интернета у вези са фармацеутским 

производима; консултантске и информативне услуге 

у вези са биофармацеутским производима; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; консултантске и саветодавне услуге у 

вези са пољопривредом, хортикултуром и 

шумарством; консултантске услуге које се пружају 

путем интернета у подручју неге тела и лица; 

консултантске услуге у вези са здравственом негом; 

консултантске услуге у вези са интегралном 

психологијом; консултантске услуге у вези са 

испитивањем слуха; консултантске услуге у вези са 

козметичким третманима; консултантске услуге у 

вези са негом коже; консултантске услуге у вези са 

пејзажном архитектуром; консултантске услуге у 

вези са пољопривредом, хортикултуром и 

шумарством; консултантске услуге у вези са садњом 

дрвећа; консултантске услуге у вези са садњом 

дрвећа, хортикултуром и пејзажном архитектуром; 

консултантске услуге у вези са узгојем биљака; 

консултантске услуге у вези са фармацеутским и 

медицинским производима; консултантске услуге у 

области виноградарства; консултантске услуге у 

подручју исхране; консултантске услуге у подручју 

козметике; консултантске услуге у подручју неге 
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тела и лица; консултантске услуге у подручју 

шминкања; ласерско уклањање варикозних вена; 

ласерско уклањање гљивица на ножним ноктима; 

ласерско уклањање паучинастих вена; ласерско 

уклањање тетоважа; лекарски прегледи; лечење 

ишчашених зглобова, уганућа и сломљених костију; 

лечење неплодности; маникирање; масажа; масажа 

врућим камењем; масажа коња; масажа паса; 

медицинска анализа за дијагностику и прогнозирање 

рака; медицинска анализа за дијагностику и третман 

особа; медицинска анализа за дијагностику рака; 

медицинска нега; медицинска помоћ; медицинска, 

хигијенска и нега лепоте; медицинске и ветеринарске 

информативне услуге које се пружају преко 

интернета; медицинске и ветеринарске услуге; 

медицинске и здравствене услуге; медицинске и 

здравствене услуге у вези са днк, генетику и 

генетичко тестирање; медицинске и здравствене 

услуге у клиникама; медицинске и услуге неге за 

одрасле особе; медицинске и хируршке услуге; 

медицинске консултације; медицинске услуге; 

медицинске услуге за лечење рака коже; медицинске 

услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом 

коштане сржи; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом крви из пупчане врпце; 

медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и 

обрадом људске крви; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом људске крви, крви 

из пупчане врпце, људских ћелија, матичних ћелија и 

коштане сржи; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом људских ћелија; медицинске 

услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом 

матичних ћелија; медицинске услуге у области 

дијабетеса; медицинске услуге у области ин витро 

оплодње; медицинске услуге у области лечења 

хроничних болова; медицинске услуге у области 

нефрологије; медицинске услуге у области 

онкологије; медицинске услуге у области 

радиологије и нуклеарне медицине; медицински 

савети за особе са инвалидитетом; медицински 

скрининг; медицинско консултовање; медицинско 

лечење употребом култивисаних ћелија; медицинско 

саветовање; медицинско саветовање код губитка 

слуха; медицинско саветовање код одабира 

одговарајућих инвалидских колица, ве-це столица, 

уређаја за дизање особа са инвалидитетом, 

инвалидских ходалица и кревета; медицинско 

саветовање у вези са стресом; медицинско 

тестирање; медицинско тестирање ради давања 

дијагнозе или лечења; моксибустија; музикотерапија; 

музикотерапија у физичке, психолошке и когнитивне 

сврхе; намештање вештачких удова; намештање 

вештачких удова, протетичких помагала и протеза; 

намештање контактних сочива; нега болесника; нега 

косе; нега кућних љубимаца; неговање цветних 

вртова; нутриционистичко и прехрамбено 

саветовање; обављање медицинских прегледа; 

обављање прегледа за утврђивање фактора ризика за 

кардиоваскуларне болести; обављање психолошких 

процена и прегледа; обезбеђивање јавних купатила 

за хигијенске сврхе; обезбеђивање објеката за 

менталну рехабилитацију; обезбеђивање преносивих 

тоалета за организоване догађаје; обликовање косе; 

обнова косе; обнова шумског станишта; означавање 

животиња; окупациона терапија и рехабилитација; 

он лајн услуге саветовања о шминкању; оптичарске 

услуге; оптометријске услуге; организоване услуге 

здравствене заштите; орезивање дрвећа; ортодонтске 

услуге; остеопатија; офтамолошке услуге; 

палиативна нега; педијатријске услуге; пејзажна 

архитектура; пирсинг тела; планирање и надзор над 

дијетом за смањење килаже; пластична хирургија; 

плесна терапија; површинско распростирање 

ђубрива; подешавање наочара; подешавање 

ортопедских помагала; полагање травњака; 

пољопривредне консултантске услуге; 

пољопривредне услуге; пољопривредне, 

хортикултурне и шумарске услуге; пољопривредне, 

хортикултурне и шумарске услуге везане за 

рекултивацију индустријских пустоши; постављање 

протетичких уређаја; поткивање коња и одржавање 

коњских копита [услуге поткивача]; превентивни 

медицински преглед срца; прегледи гинеколошким 

папа тестовима; пресађивање дрвећа; пресађивање 

косе; прехрамбени и нутриционистички савети; 

прикупљање и чување људске крви; припрема и 

употреба лекова; припрема психолошких извештаја; 

припрема психолошких профила; припрема 

психолошких профила у медицинске сврхе; 

припрема рецепата у апотекама; професионално 

саветовање у области ђубрива и других 

пољопривредних препарата; професионално 

саветовање у области медицинске технологије, 

медицинских операција и ортопедије; процена 

опасности по здравље; пружање ветеринарских 

информација путем интернета; пружање 

здравствених услуга у кући; пружање информација 

везаних за психичко здравље и добробит; пружање 

информација о акупунктури; пружање информација 

о баштованству; пружање информација о ваздушном 

или површинском распршивању ђубрива и других 

пољопривредних хемикалија; пружање информација 

о ветеринарским услугама; пружање информација о 

дијабетесу путем интернета; пружање информација о 

здрављу; пружање информација о здрављу путем 

вебсајта; пружање информација о здрављу путем 

телефона и интернета; пружање информација о 

здравственим услугама путем телефона; пружање 

информација о здравственој заштити путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање информација о 

здравственој заштити путем електронских средстава; 

пружање информација о измајмљивању машина и 
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апарата за салоне лепоте и бербернице; пружање 

информација о измајмљивању медицинских машина 

и апарата; пружање информација о изнајмљивању 

косилица за траву; пружање информација о 

изнајмљивању пољопривредне опреме; пружање 

информација о изнајмљивању саксијских биљака; 

пружање информација о истребљивању штеточина у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; пружање 

информација о исхрани и додацима исхрани; 

пружање информација о јавним купатилима; 

пружање информација о киропрактици; пружање 

информација о лечењу ишчашених зглобова, уганућа 

и прелома костију; пружање информација о масажи; 

пружање информација о медицинским прегледима; 

пружање информација о медицинским услугама; 

пружање информација о нези баште или цвећњака; 

пружање информација о препознавању биљака и 

цвећа у хортикултурне сврхе; пружање информација 

о прехрамбеним и нутритивним додацима; пружање 

информација о прехрамбеним и нутриционистичким 

саветима; пружање информација о припреми и 

давању лекова; пружање информација о 

распршивању ђубрива; пружање информација о 

садњи дрвећа; пружање информација о 

стоматолошким услугама; пружање информација о 

термопунктури; пружање информација о турским 

купатилима; пружање информација о узгоју 

животиња; пружање информација о уништавању 

корова; пружање информација о употреби ђубрива; 

пружање информација о услугама здравствене неге; 

пружање информација о услугама салона лепоте; 

пружање информација о услугама у области 

пољопривреде, хортикултуре и шумарства; пружање 

информација о услугама фризерских салона и салона 

лепоте; пружање информација путем интернета о 

пољопривредним, хортикултурним и шумарским 

услугама; пружање информација путем интернета о 

спречавању кардиоваскуларних болести и можданих 

удара; пружање информација у вези са лепотом; 

пружање информација у вези са традиционалном 

јапанском масажом; пружање информација у области 

здравља и велнеса; пружање информација у области 

медицине; пружање информација у области 

ортодонције; пружање информација у области 

превенције, контроле, дијагнозе и лечења рака; 

пружање информација у области психолошког 

саветовања и лечења; пружање информација у 

области фризерских услуга; пружање ласерских 

терапија за лечење медицинских стања; пружање 

лежаја за пацијенте у болничком окружењу; 

пружање медицинских информација; пружање 

медицинских информација путем вебсајта; пружање 

медицинских информација у вези мршављења; 

пружање медицинских информација у области 

геријатрије; пружање медицинских информација у 

области дерматологије; пружање медицинских 

савета у вези мршављења; пружање медицинских 

савета у области геријатрије; пружање медицинских 

савета у области дерматологије; пружање 

нутриционичких информација о напицима за 

мршављење за медицинске потребе; пружање 

нутриционичких информација о храни за 

мршављење за медицинске потребе; пружање 

објеката и опреме за физикалну терапију; пружање 

простора и опреме за баштованство у заједници; 

пружање психолошке помоћи; пружање услуга 

ђакузија; пружање услуга јавних купалишта; 

пружање услуга купалишта; пружање услуга 

одвикавања од пушења; пружање услуга програма за 

мршављење; пружање услуга психолошке процене 

ризика и информација које се односе на промене 

понашања и управљање стресом; пружање услуга 

психолошког лечења; пружање услуга сауне, салона 

лепоте, фризерских салона и масажа; пружање 

услуга скрининга за рак; пружање услуга турских 

купатила; пружање услуга установа за дуготрајну 

негу; пружање фармацеутских информација; 

психијатријске консултације; психијатријске услуге; 

психијатријско тестирање; психолошка нега; 

психолошка терапија за одојчад; психолошке 

консултације; психолошки коучинг, консултације и 

терапеутске услуге; психолошки третмани; 

психолошко и медицинско саветовање; психолошко 

саветовање; психолошко саветовање запослених; 

психолошко-социјална заштита; психолошко 

тестирање за медицинске сврхе; психотерапија; 

радна терапија; разбацивање ђубрива и осталих 

пољопривредних хемикалија; распростирање 

ђубрива; распршивање инсектицида у 

пољопривреди; распршивање инсектицида у 

пољопривредне, хортикултурне и шумарске сврхе; 

распршивање инсектицида у хортикултури; 

распршивање инсектицида у шумарству; 

распршивање производа за заштиту усева у 

пољопривредне сврхе; реики терапија; рентгенско 

снимање у медицинске сврхе; рехабилитација 

зависника; рехабилитација зависника од алкохола; 

рехабилитација зависника од лекова; рехабилитација 

зависника од наркотика; рехабилитација пацијената 

за болести зависности; рнк и днк анализа за 

дијагностику и прогнозирање рака; савети и 

консултантске услуге у вези са контролом корова и 

штеточина у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; савети и консултантске услуге у вези са 

употребом ђубрива у пољопивреди, хортикултури и 

шумарству; савети и консултантске услуге у вези са 

употребом нехемијских третмана за одрживу 

пољопривреду и хортикултуру; савети и 

консултантске услуге у вези са употребом органских 

ђубрива у пољопивреди, хортикултури и шумарству; 

савети и консултантске услуге у вези са употребом 

пољопривредних и хортикултуралних ђубрива; 
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савети у вези са алергијама; саветовање о јавном 

здрављу; саветовање о начину живота; саветовање о 

начину живота и у медицинске сврхе; саветовање у 

вези са здравственом заштитом у области радне 

терапије; саветовање у вези са медицинском помоћи 

које пружају лекари и друго специјализовано 

медицинско особље; саветовање у вези са 

хортикултуром; саветовање у области дијететике; 

саветовање у области менталног здравља и велнеса; 

саветодавне услуге о шминкању које се пружају 

уживо и преко интернета; саветодавне услуге у вези 

наводњавања и ђубрења; саветодавне услуге у вези 

са губитком тежине; саветодавне услуге у вези са 

здрављем; саветодавне услуге у вези са здравственом 

негом; саветодавне услуге у вези са исхраном; 

саветодавне услуге у вези са контролом тежине; 

саветодавне услуге у вези са медицинским уређајима 

и инструментима; саветодавне услуге у вези са негом 

косе; саветодавне услуге у вези са окупационом 

терапијом; саветодавне услуге у вези са 

фармацеутским производима; саветодавне услуге у 

вези са холистичком психологијом и окупационом 

терапијом; садња дрвећа; садња дрвећа, 

хортикултура и услуге пејзажне архитектуре; садња 

украсних стабала; сађење дрвећа ради смањења 

емисије угљеника; сетва пољопривредних површина 

из ваздуха; спа услуге; спортске масаже; 

стоматолошка помоћ; стоматолошке услуге; 

сточарство; сузбијање корова; тајландска масажа; 

терапеутске услуге; терапија акупресуре; терапија 

вентузама [вакуум чашама]; терапија за потешкоће с 

говором и слухом; терапија против пушења; терапија 

уметношћу; тестирање личности у психолошке 

сврхе; тестирање на алкохол у медицинске сврхе; 

тестирање на дрогу, алкохол и днк тестирање у 

медицинске сврхе; тестирање на лекове у 

медицинске сврхе; тестирање ради утврђивања 

злоупотребе дрога; тестирање спортиста на употребу 

незаконитих или забрањених супстанци које 

побољшавају резултате; тетовирање кућних 

љубимаца у идентификационе сврхе; тетовирање - 

услуге тетоваже; техничко саветовање у вези са 

храњењем и узгојем риба, шкампа и осталих морских 

животиња у одгајивачницама риба; традиционалне 

јапанске масаже; третмани за негу лица; третмани 

убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња 

екстензија за косу; уграђивање поткожних 

микрочипова у кућне љубимце у сврху праћења и 

идентификације; узгајање биљака; узгој животиња; 

уклањање длака електролизом; уништавање корова; 

уништавање корова и пружање информација о томе; 

уништавање корова у пољопривреди, хортикултури 

и шумарству; уништавање паразита за 

пољопривредну, хортикултуру и шумарство; 

уништавање паразита, истребљење штеточина и 

уништавање корова за пољопривредну, 

хортикултуру и шумарство; уништавање штеточина 

за пољопривреду; уништавање штеточина за 

пољопривреду, аквакултуру, хортикултуру и 

шумарство; уништавање штеточина за хортикултуру; 

уништавање штеточина за шумарство; управљање 

дивљином; уређивање вртова; уређивање и 

одржавање вртова; уређивање травњака; услуге 

аквакултуре; услуге алтернатнивне медицине; услуге 

амбулантне и болничке неге; услуге анализе узорака 

крви пацијената у медицинским лабораторијама; 

услуге анализе узорака узетих од пацијената у 

медицинским лабораторијама; услуге ароматерапије; 

услуге бабица; услуге банака крви из пупчане врпце; 

услуге банака култивисаних ћелија за медицинску 

трансплантацију; услуге банке крви; услуге банке 

људског ткива; услуге банке сперме; услуге 

берберница; услуге бојења косе; услуге бојења 

обрва; услуге бојења трепавица; услуге бриге о 

менталном здрављу; услуге вакцинације; услуге 

васкуларног скрининга; услуге вештачке оплодње; 

услуге вештачке оплодње животиња; услуге 

визажисте; услуге виноградарства; услуге вртларства 

и кошења траве; услуге геријатријске неге; услуге 

депилације; услуге депилације воском за људско 

тело; услуге дијагностиковања болести; услуге 

дијететичара; услуге дневне неге у клиникама за 

болесну децу; услуге донирања људске сперме; 

услуге електролизе и депилације; услуге за процену 

психичког здравља; услуге здравствене заштите за 

лечење алцхајмерове болести; услуге здравствене 

заштите за лечење рака; услуге здравствене и 

козметичке неге; услуге здравствене и козметичке 

неге које се нуде у бањама; услуге здравствене и 

козметичке неге које се пружају у саунама, салонима 

лепоте, санаторијумима, фризерским салонима и 

салонима за масажу; услуге здравствене неге ради 

олакшања сталном неговатељу; услуге здравствене 

неге у кући; услуге здравствене неге у кући ради 

олакшања сталном неговатељу; услуге здравствених 

клиника; услуге здравствених центара; услуге зубног 

хигијеничара; услуге избељивања зуба; услуге ин 

витро оплодње; услуге ин витро оплодње за 

животиње; услуге индивидуалног и групног 

психолошког саветовања; услуге индивидуалног 

медицинског саветовања пацијената; услуге 

исправљања косе; услуге јавних купатила за 

хигијенске сврхе; услуге козметичара; услуге 

козметичке анализе за одређивање најадекватније 

козметике у складу са обликом и теном лица; услуге 

козметичке неге тела које пружају здравствене бање; 

услуге козметичке стоматологије; услуге 

козметичких третмана лица и тела; услуге кошења 

траве; услуге криотерапије; услуге купања кућних 

љубимаца; услуге кућне неге; услуге кућне посете 

лекара; услуге лабораторијске анализе у вези са 

лечењем животиња; услуге лабораторијске анализе у 
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вези са лечењем особа; услуге ласерске корекције 

вида; услуге ласерске операције вида; услуге 

ласерског затезања коже; услуге ласерског 

подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања 

длачица; услуге лекара; услуге лекарских прегледа; 

услуге лекарског прегледа везане за 

кардиоваскуларне болести; услуге лечења 

зависности; услуге лечења људске неплодности; 

услуге лечења несанице; услуге лечења патолошких 

стања код особа; услуге лечења реики методом; 

услуге лечења у бањама; услуге лечења у болницама 

и клиникама; услуге лимфне дренаже; услуге 

липосукције; услуге мамографије; услуге маникира и 

педикира; услуге масаже стопала; услуге медицинске 

анализе у вези са лечењем особа; услуге медицинске 

анализе у вези са лечењем пацијената; услуге 

медицинске анализе у медицинским лабораторијама 

у вези са лечењем особа; услуге медицинске 

дијагностике; услуге медицинске дијагностике 

[тестирања и анализе]; услуге медицинске и 

хируршке дијагнозе; услуге медицинске неге и 

анализе у вези са лечењем пацијената; услуге 

медицинске процене; услуге медицинске процене за 

пацијенте на рехабилитацији ради вођења лечења и 

процене ефикасности; услуге медицинских анализа 

за потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге медицинског испитивања за процену 

физичке кондиције; услуге медицинског и 

фармацеутског саветовања; услуге медицинског 

снимања; услуге медицинског тестирања у вези са 

дијагнозом и лечењем болести; услуге 

микродермоабразије; услуге мобилних ординација за 

киропрактику; услуге мобилних ординација 

клиничке медицине; услуге мобилних 

стоматолошких ординација; услуге надоградње 

трепавица; услуге намештања костију; услуге неге 

биљака; услуге неге животиња; услуге неге за лепоту 

стопала; услуге неге коже у салонима; услуге неге 

лепоте и фризерске услуге; услуге неге ноктију; 

услуге неговања болесника; услуге обезбеђивања 

животиња за помоћ особама са инвалидитетом; 

услуге обликовања обрва; услуге одвикавања за 

зависнике; услуге одржавања дворишта; услуге 

оплодње ин витро; услуге оплодње и узгоја 

животиња; услуге оплодње и узгоја коња; услуге 

очних банака; услуге педикира; услуге пејзажне 

архитектуре за друге; услуге пејзажне архитектуре и 

вртларства; услуге плетења косе; услуге подешавања 

слушних помагала; услуге пољопривреде, 

аквакултуре, хортикултуре и шумарства; услуге 

пољопривреде, хортикултуре и шумарства; услуге 

помоћи при порођају; услуге постпорођајне неге; 

услуге потамњивања коже ваздушним 

распршивачем; услуге потамњивања коже спрејом; 

услуге потамњивања коже у салону ваздушним 

распршивачем; услуге потамњивања људског тела 

ваздушном четком; услуге пошумљавања; услуге 

праћења рада срца путем телефона; услуге 

превентивних здравствених прегледа везаних за 

апнеју; услуге превентивних здравствених прегледа 

везаних за астму; услуге превентивних медицинских 

прегледа везаних за апнеју; услуге превентивних 

медицинских прегледа везаних за астму; услуге 

превентивног прегледа вида; услуге превентивног 

прегледа за крвни притисак; услуге процене здравља; 

услуге пружања медицинских информација преко 

интернета; услуге психолога; услуге психолошке 

дијагностике; услуге психолошке процене; услуге 

психолошке процене и прегледа; услуге 

психолошког саветовања у области спорта; услуге 

психолошког тестирања; услуге психотерапеута; 

услуге психотерапије и радне терапије; услуге 

пчеларства; услуге расадника; услуге расадника 

дрвећа; услуге расплода животиња; услуге расплода 

и узгоја стоке; услуге расплода коња; услуге 

расплода стоке; услуге регенеративне медицине; 

услуге рентгенског снимања; услуге рентгенског 

техничара; услуге рефлексологије; услуге саветовања 

о здрављу; услуге саветовања у вези са дојењем; 

услуге саветовања у подручју дијететике; услуге 

салона за негу ноктију; услуге салона за 

потамњивање коже; услуге салона за сунчање; услуге 

салона за сунчање и соларијума; услуге салона за 

улепшавање кућних љубимаца; услуге салона 

лепоте; услуге санаторијума; услуге сауна; услуге 

сауне; услуге светлосне терапије; услуге седације у 

стоматологији; услуге скрининга за адд; услуге 

скрининга за адхд; услуге скрининга за остеопорозу; 

услуге скрининга за поремећаје учења; услуге 

скрининга за поремећај смањења пажње; услуге 

скрининга за поремећај смањења пажње са 

хиперактивношћу; услуге скрининга за рак грлића 

материце; услуге скрининга за рак дојке; услуге 

скрининга за рак плућа; услуге скрининга за рак 

простате; услуге скрининга за рак тестиса; услуге 

скрининга за рак црева; услуге скрининга за 

хепатитис; услуге смањења и трајног уклањања 

длака; услуге соларијума; услуге спортске медицине; 

услуге спровођења колоноскопије; услуге 

стоматолошких клиника; услуге сузбијања 

штеточина у пољопривреди; услуге сузбијања 

штеточина у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству; услуге сузбијања 

штеточина у пољопривреди, хортикултури или 

шумарству; услуге сузбијања штеточина у 

хортикултури; услуге сузбијања штеточина у 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије 

гласом и говором; услуге терапије уз помоћ 

животиња; услуге тестирања на дрогу пре 

запошљавања; услуге тестирања на употребу 

наркотика; услуге тетовирања обрва; услуге трајног 
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минивала; услуге трајног увијања трепавица; услуге 

третмана лепоте; услуге третмана против целулита; 

услуге третмана улепшавања, посебно за трепавице; 

услуге турских купатила; услуге у вези са негом 

косе; услуге у вези са стакленицима; услуге увијања 

косе; услуге увијања трепавица; услуге узгајања 

инсеката; услуге узгоја домаћих животиња; услуге 

узгоја коња; услуге узгоја мачака; услуге узгоја 

оваца; услуге узгоја паса; услуге узгоја свиња; услуге 

узгоја стоке; услуге уклањања и обликовања обрва 

концем; услуге уклањања телесних длачица; услуге 

улепшавања; услуге установа за тешко оболеле; 

услуге фарбања косе; услуге фарми коња које се 

односе на узгајање коња; услуге флеботомије; услуге 

фризера и салона лепоте; услуге фризерских салона; 

услуге фризерских салона за децу; услуге 

фризерских салона за жене; услуге фризерских 

салона за мушкарце; услуге фризерских салона за 

припаднике војске; услуге хемотерапије; услуге 

хируршког лечења; услуге цветних аранжмана; 

услуге центара за опоравак; услуге центара за 

рехабилитацију; услуге шишања; услуге шминкања; 

фармацеутске услуге састављања рецепата; 

фармацеутски савети; физикална терапија; 

физиотерапија; физиотерапија [физикална терапија]; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; хигијенска и козметичка нега; хигијенска 

и козметичка нега за животиње; хигијенска и 

козметичка нега за људе или животиње; хигијенска 

нега за животиње; хигијенска нега за људе; 

хирургија; хитна медицинска помоћ; хортикултура; 

цвећарство; шиацу масажа; шминкање и саветодавне 

услуге о шминкању; шумарске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-1981 (220) 08.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) THSBO GROUP DOO BEOGRAD,  

Чика Љубина 7, 11000, Београд, RS 

(540) 

APTK.RS 

(511) 35  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада компјутеризованих захтева за 

куповину; административне услуге које се односе на 

давање упута пацијентима; администрација програма 

стимулативних награда за промоцију робе и услуга 

других; администрација продаје и планови промотивних 

подстицаја; вођење, организовање и управљање 

пословањем; дељење реклама преко интернета; директан 

маркетинг; Интернет маркетинг; маркетинг; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; обезбеђивање онлајн тржишта 

за купце и продавце роба и услуга; обрада електронских 

поруџбина; оглашавање и промотивна продаја услуга; 

оглашавање фармацеутских производа и ин виво 

снимљених производа; онлајн маркетинг; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; организовање и 

управљање програмима лојалности купаца; 

организовање програма лојалности потрошача у 

комерцијалне, промотивне и рекламне сврхе; 

организовање, управљање и надзор програма лојалности 

и подстицајних програма; представљање роба и услуга 

путем електронских средстава; презентација предузећа и 

њихових производа и услуга на интернету; припремање 

и рекламирање за друге; припрема рекламних кампања; 

промовисање, рекламирање и маркетинг интeрнет 

страница; промовисање роба и услуга за друге; 

промовисање роба и услуга за друге на интернету; 

промоција добара и услуга других путем оглашавања на 

интернет страницама; пружање информација и 

саветодавних услуга које се односе на електронску 

трговину; пружање информација о производима широке 

потрошње преко интернета; пружање информација 

потрошачима у вези роба и услуга; пружање клијентима 

информација које се односе на козметику; рекламирање 

и маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање на 

интернету за потребе других лица; рекламне услуге које 

се односе на продају робе; рекламне услуге које се 

односе на фармацеутске производе; рекламне услуге које 

се пружају преко интернета; услуге велепродаје везане за 

дијететске препарате; услуге велепродаје везане за 

додатке исхрани; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и медицинског 

материјала; услуге малопродаје додатака исхрани; услуге 

малопродаје дијететских препарата; услуге малопродаје 

и велепродаје за козметику; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику, тоалетне потрепштине, пасте 

за зубе, сапуне и детерџенте; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

санитарних препарата и медицинског материјала; услуге 

малопродаје које се пружају путем мрежа компјутерске 

комуникације; услуге малопродаје прибора за хигијену 

за људе; услуге малопродаје пружене од стране апотека; 

услуге малопродаје у вези са дијететским препаратима; 

услуге малопродаје у вези са додацима исхрани; услуге 

малопродаје у вези са пекарским производима; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; услуге 

онлајн велепродаје дијететских препарата; услуге онлајн 

велепродаје додатака исхрани; услуге онлајн 

малопродаје везане за козметику; услуге онлајн 

малопродаје дијететских препарата; услуге онлајн 

малопродаје додатака исхрани.  

  

(210) Ж- 2022-1983 (220) 08.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Владан Живановић, Обилићева 8, Осечина, RS 

(740) Белић Мирољуб, Париска  20, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.09; 25.01.01; 25.01.19; 25.12.01; 26.04.04; 

26.04.06; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24 

(591) зелена, бела, златна  

(511) 30  кафа, чај, какао као и њихове замене.  
 

(210) Ж- 2022-1987 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) UGS PRO d.o.o., Сарајевска 29, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.01; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.07.01; 

27.07.02; 29.01.01; 29.01.06  

(591) светло ружичаста, тамно ружичаста, бела.  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

41  пружање услуга у области забаве и разоноде;  

организовање културних активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1989 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) UGS PRO d.o.o., Сарајевска 29, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

41  пружање услуга у области забаве и разоноде; 

организовање културних активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1990 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) UGS PRO d.o.o., Сарајевска 29, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.05.01; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

41  пружање услуга у области забаве и разоноде; 

организовање културних активности. 

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1991 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) UGS PRO d.o.o., Сарајевска 29, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.11; 27.05.17  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

41  пружање услуга у области забаве и разоноде; 

организовање културних активности.  
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43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1992 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) UGS PRO d.o.o., Сарајевска 29, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 25.03.25; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10 

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

41  пружање услуга у области забаве и разоноде;  

организовање културних активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1995 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Udruženje Centar za prirodne alternative, 

Петронијевићи б.б., Дуб, 31253, Злодол, RS 

(740) Милица Жаркић, адвокат, Капетан Мишина 15, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 07.01.08; 07.01.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, плава, сива  

(511) 30  биљни чајеви; брашно; високопротеинске 

плочице од житарица; воћне посластице; грицкалице 

на бази житарица; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; замене за кафу; 

зачини; лакса; мед; мусли; немедицински биљни 

чајеви; напици од чаја; овсене пахуљице; пшеничне 

клице за људску исхрану; чај.  

41  издавање књига; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; истраживања у области 

образовања; организовање и вођење радионица 

[обука]; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

подучавање; пренос знања и искуства [обучавање]; 

пренос пословног знања као и техничког знања и 

искуства [обучавање].  

44  бањске услуге;  дијететски и нутриционистички 

савети; киропрактика;  масажа; радна терапија; 

терапеутске услуге; услуге алтернатнивне медицине; 

услуге неговања болесника; услуге процене здравља; 

услуге регенеративне медицине; услуге саветовања о 

здрављу; услуге центара за опоравак.  
 

(210) Ж- 2022-1996 (220) 10.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) ALDI Einkauf SE & Co. oHG, Eckenbergstrasse 16, 

45307, Essen, DE 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.03.11; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, сива  

(511) 4  горива и супстанце за осветљавање; свеће и 

фитиљи за сврхе расвете; свеће; перле од мирисног 

воска; чајне лампице / свећице; мирисне свеће; свеће 

за посебне прилике; пчелињи восак за израду свећа; 

парфемисане свеће; мирисне свеће.  

6  метални материјали за градњу и грађевинарство; 

металне транспортне конструкције; каблови и жице 

од обичног метала [нису за електричне намене]; 

ситна челична роба; метални контејнери за 

складиштење и транспорт; метални поштански 

сандучићи; метални браници за врата; металне 

фигуре за декоративне сврхе; металне мреже против 

инсеката за прозоре и врата; металне посуде; металне 

саксије за цвеће; металне жалузине; метални капци; 

метални отирачи; металне конзерве; металне 

божићне јелке; метални знакови [несветлећи]; 

сефови и касе; сефови (намештај); металне ручке за 

врата; металне ролетне; металне куке за врата; 

металне склопиве степенице; метални тоалетни 

сетови; металне конзерве (лименке).  

8  ручни алати и направе; прибор за јело, есцајг; 

прибор за сечење и убадање; бријачи и бритве; 

куварски ножеви; кухињски ножеви; љуштилице за 

поврће [ручни ножеви]; керамички ножеви; секачи за 

пицу; резачи фолије; маказе; авани [ручни прибор]; 

брисачи за подове и прозоре; спирални секачи 
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поврћа; ручни отварачи за конзерве; стругачи за 

стаклене шпоретне плоче; електричне парне пегле; 

парне станице за пеглање; четке на врући ваздух; 

апарати за маникир и педикир; електричне пегле за 

косу; неелектричне економичне љуштилице; 

штипаљке за затварање; прибор за одреске.  

9  научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, мерни  и  сигнализациони апарати и 

инструменти, апарати и инструменти за мерење 

тежине, детекцију, проверу, контролу, спашавање и 

подучавање; апарати и инструменти за управљање, 

наизменично пребацивање, трансформацију, 

складиштење, регулацију или контролу дистрибуције 

или употребе електричне енергије; термометри; 

кухињски термометри; посуде за мерење; ваге; 

електронске ваге; ваге за мерење телесне масноће за 

употребу у домаћинству; електронске персоналне 

ваге; кухињске ваге; утичнице за напајање на 

даљинско управљање; електричне утичнице; струјне 

разводне кутије; усб јединице за напајање; камере; 

прекидачи за струју; детектори дима; усб струјне 

разводне кутије; магнети; држачи за таблет рачунаре.  

10  хируршки, медицински, стоматолошки и 

ветеринарски инструменти и апарати; ортопедски 

артикли; терапеутски и помоћни апарати 

прилагођени особама са инвалидитетом; апарати за 

масажу; апарати, уређаји и предмети за бебе; јастуци 

за ортопедске намене; апарати за мерење крвног 

притиска; термометри за уши; јастучићи за 

инконтиненцију за кревете; навлаке за заштиту 

душека од инконтиненције; неелектрични јастучићи 

за грејање који нису за медицинске намене; грејни 

јастучићи за загревање; јастуци са коштицама 

трешње за медицинске намене; јастуци од зрна 

житарица за медицинске намене; ортопедски 

ротациони јастуци; јастуци за ортопедске намене 

(јастуци за интервертебралне дискове).  

11  уређаји и опрема за осветљење, грејање, хлађење, 

производњу паре, кување, сушење, вентилацију, 

водоснабдевање и санитарне сврхе; расхладни 

елементи; славине и цеви за одвод воде; славине за 

купатило; горионици за фламбирање; славине; ручни 

тушеви; спреј главе за тушеве; црева за ручно 

туширање; главе за распршивање воде (туширање); 

главе туша; wс седишта; боце за врућу воду; славине 

за судопере; славине за туш; електрична ћебад; 

уклањачи влаге; јастучићи за грејање, немедицински; 

електрични грејачи пешкира; сита за славине 

(санитарне славине); славине за туш-кабине; славине 

за лавабое; црева за распршивање воде; поклопци за 

тоалетне шоље (wс); славине са једном полугом; 

овлаживачи ваздуха за радијаторе.  

16  папир и картон (картон); штампане ствари; 

књиговезачки материјали; фотографије; 

канцеларијски прибор и канцеларијска опрема, осим 

намештаја; лепкови за канцеларијску или кућну 

употребу; материјали за цртање и прибор за 

уметнике; четке за боје; инструкциони и наставни 

материјали; пластичне фолије и кесе за умотавање и 

паковање; декоративни и уметнички материјали и 

прибор; етикете за божићне поклоне; фигурице које 

се састоје од папира; маркери; папир за паковање 

поклона; декоративне слике за прозоре; лепљиве 

траке (папир и канцеларијски материјал); папирне 

салвете; папирни материјали за креативни рад; 

папирне декоративне траке (папирне траке); божићне 

честитке; предновогодишњи децембарски календари; 

оригами папир; папирне украсне траке; поклон кесе; 

поклон кесе за паковање винских боца; фото албуми; 

оловке (канцеларијски прибор); печати; јастучићи за 

печате; папирни венци; папирне кесе; папирне кесе 

за доручак; папирне кесе за поклоне; папирне кесе за 

забаве; кесе за поклоне; декоративни папирни венци 

за забаве; стикери, налепнице (канцеларијски 

материјал); самолепљиве траке за канцеларију; 

лепила за рукотворине или канцеларијске и кућне 

потребе; сјајеви за папирни и канцеларијски 

материјал; лепила са шљокицама за писање; 

противклизне фолије; кутије за поклоне; етикете за 

означавање; магнетне плоче; сетови за утискивање и 

печатирање; штампане слике.  

20  намештај, огледала, рамови за слике; контејнери, 

неметални, за складиштење или транспорт; 

унутрашње ролетне и застори и додаци за завесе и 

унутрашње ролетне и засторе; собне преграде; 

јастуци; јастуци за седење; водени гел јастуци; ниски 

ормарићи са уградним лавабоом; ормарићи за 

купатила; ормари као намештај; ормари са 

огледалом; офингери; кутије за складиштење 

(намештај); клупе (намештај); кутије од дрвета или 

пластике; корпе, неметалне; кутије за кључеве 

(намештај); сталци за одећу; чивилуци за одећу; 

столови; радни столови; гарнишне; комоде 

(намештај); сточићи за кафу; фиоке / елементи за 

одлагање на точковима; полице (намештај); хоклице; 

столови за пресвлачење беба; кревети (намештај); 

полице за ципеле; пластичне штипаљке за затварање 

кеса и врећа; подметачи за туширање, не за 

медицинску или хируршку намену; облоге за каде, не 

за медицинске или хируршке намене; јастуци за врат, 

не за медицинске или хируршке намене; ормари за 

лекове; јастуци за лаптоп; креденци; полице за 

телевизоре; столице; помоћни сточићи; клупе са 

јастуцима за одлагање; гостински кревети; коцке за 

седење; конзерве за складиштење биља; пластична 

ускршња јаја; кућице за птице; статуе, фигурице и 

уметничка дела и украси и декорације од материјала 

као што су дрво, восак, гипс или пластика, уколико 

су обухваћени овом класом; ротирајуће столице; 

оквири од летвица; декоративни артикли које 

покреће ветар (украсни производи); чепови за 
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судопере, неметални; душеци; подлоге за душеке; 

јастуци за дојење; конзоле (намештај); каминске 

конзоле; зидне полице; дрвене кутије; кутије за 

складиштење испод кревета; кутије за складиштење 

и седење; вакумске вреће за складиштење; браници 

за врата; браници за прозоре; подупирачи за биљке; 

корпе од бамбуса; дрвени знакови; јастуци за седење; 

склопиве пластичне кутије са точковима; куке за 

пешкире; пластичне корпе; ручке за врата, не 

металне; точкови за намештај, неметални; наменске 

торбе  за одећу; склопиве кутије; куке за одећу; 

кревети за псе; пластичне кутије за чување хране; 

пластичне кутије за одлагање зеленог отпада; 

душеци за плажу; корпе; сталци за новине; јастуци за 

подршку врату; подупирачи за врат; полу-ролне, 

полице за нише; високе полице; полице за кутије за 

пића; кутије на складиштење, наређане једна на 

другу; полице за винске боце; склопиви елементи за 

одлагање; кутије за складиштење са функцијом 

седења; колица за одећу; коцке за седење; сандуци; 

полице за ципеле које се монтирају на врата; 

ципеларници; ормани са клизним вратима; 

контејнери са точковима; помоћна колица у облику 

сточића; зидни склопиви столови; ормари за лекове; 

полице за купатило; елементи за уградњу изнад 

машине за прање веша; полице за тоалет; високи 

ормари; купатилски намештај; кутије за постељину и 

веш; држачи пешкира; ормари са фиокама; високи 

ормари са фиокама; подесиве полице за купатило; 

подни ормари; ормарићи за козметику који се 

уграђују испод лавабоа; полице за каду; метална 

колица за купатила и кухиње; угаоне полице; комоде 

за пресвлачење беба; столови за биљке; склопиви 

ормари; кутије за кључеве; клупе са простором за 

складиштење; каминске конзоле; полице са клизним 

вратима; клуб-столови са простором за 

складиштење; помоћни столови; склопиве столице; 

каминске полице за огрев; ниске тв полице; постоља 

(намештај); шкриње за складиштење и седење; 

шамлице за стопала; клупе са функцијом шкриње; 

троугласте полице; декоративне мердевине 

(намештај); склопиви столови за балкон; пластичне 

полице; корпе за шиваћи прибор; подесиве кутије за 

одлагање; системи за складиштење са вакуумом; 

корпе за куповину; плетене корпе; корпе од филца; 

вешалице за панталоне; корпе за ормаре; стаклене 

полице (намештај); држачи за ручне ташне; куке за 

врата неметалне; сталци за новине; заштитни 

елементи за ћошкове у сврхе дечје безбедности; 

заштитни елементи за ивице у сврхе дечје 

безбедности; висећи елементи са преградама за 

одлагање; рамови за слике и фотографије; 

промењиви рамови; дрвене, воштане, гипсане или 

пластичне фигуре (декорација).  

21  уређаји и посуде за домаћинство и кухињу; 

посуђе за кување и прибор за јело, осим ножева, 

виљушки и кашика; чешљеви и сунђери; четке и 

четкице, осим за сликарске сврхе; материјали за 

израду четкица; материјали за чишћење; необрађено 

или делимично обрађено стакло, осим грађевинског 

стакла; стаклено, порцеланско и земљано посуђе; 

прибор за домаћинство или кухињу; лонци; даске за 

сечење; посуђе; шипке за држање пешкира; четке за 

тоалет; постоља за четке за тоалет; сталци за тоалет 

папир; сетови четки за тоалет; тигањи; тигањи за 

печење; пластични, порцелански или метални 

етажери; канте за заливање; распршивачи за кућне 

потребе; прибор за печење (неелектрични и који није 

за загревање); чаше; чаше за сладолед; порцеланске 

чаше; шоље за кафу; кутије за складиштење 

намирница; левци; термо-крпе за лонце; стаклене 

вазе; стаклени декантери; декантери; сетови посуда; 

послужавници; послужавници од племенитих 

метала; вок тигањи; посуде за хлађење; кофе од 

пластике; чаше (посуде за пиц́е); чаше (посуде); 

чаше за шампањац; чаше за вино; сталци за веш; 

камене подлоге за печење пице; чиније; ватросталне 

чиније; чаше за виски; сетови за ручавање (стоно 

посуђе); неелектрични термоси (бокали); термоси 

(боце); бокали и врчеви; чиније (производи за 

домаћинство); чиније за мешање; чиније за салату; 

тегле за складиштење; сита (производи за 

домаћинство); прибор за чишћење ципела са 

четкама; канте за смеће; сталци за вреће за смеће; 

табле за послуживање; сервиси за служење кафе 

(стоно посуђе); неелектрични производи за 

прављење леда / сладоледа; модле за печење (које 

нису играчке); сталци за сушење посуђа; кутије за 

хлеб; четке за кућне потребе; четке за прање посуђа; 

навлаке за даске за пеглање; корпе за веш за 

домаћинство; расхладне кутије (домаћинство); кутије 

за чување ужине; лонци за кување; експрес лонци; 

пекачи; посуде за мешање; корпе за домаћинство; 

неелектричне кухињске сецкалице; посуђе за 

микроталасне пећнице; микроталасне пећнице са 

роштиљем; посудице за јаја; посуде за путер; кашике 

за мед; посуде за умаке; тацне за послуживање; пресе 

за кромпир; ручни млинови за употребу у 

домаћинству; кашике за обување ципела; плехови за 

печење; тепсије; авани за кухињску употребу; 

дозатори сапуна; држачи столњака; чистилице са 

дршком (прибор за чишћење); држачи пешкира; 

кутије (звона) за држање торти; тањири; ђубравници; 

метле за чишћење; штипаљке за одећу; лоптице за 

веш; рендаљке за кухињу; обручи за печење торте; 

блокови / постоља за ножеве; чаше за пиц́е; кутије за 

веш (посуде за кућну употребу); држачи тоалетног 

папира; врећице за чување штипаљки; поклопци за 

лонце са силиконским ивицама; послужавници који 

се држе у крилу; кутије за складиштење чаја; калупи 

за ципеле са опругом; роштиљски тигањи; 

контејнери за транспорт пекарских производа; 
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тањири за предјела; тањири за умаке; шерпе са дршком; 

флаше за пиц́е; ручне машине за тестенину; 

неелектрични млинови за зачине; ломилице орашастих 

плодова; електричне четкице за зубе; даске за пеглање; 

електрични уређаји за уништавање инсеката; цедиљке 

за агруме; канте за отпад са сензором; канте за 

козметички отпад са сензором; лампе за двориште, 

башту или терасу; стаклена ускршња јаја; декоративне 

стаклене кугле; саксије за цвеће; сталци за кухињске 

убрусе; држачи за кухињске убрусе; држачи за салвете; 

термо-рукавице за рерну; термо-рукавице за држање 

врелог посуђа; термо-рукавице за роштиљ; калупи за 

печена јаја (јаја на око); кутије за чување хлеба; 

декоративни стаклени предмети; керамичке посуде; 

керамички предмети за домаћинство; керамички 

кухињски производи; керамичке посуде; заштите од 

изливања течности; оцеђивачи за обућу; керамичке 

ускршње фигурице; држачи за чајне свећице; посуде за 

биљке; касице за штедњу; стаклена јаја за осликавање; 

канте за купатило; рукавице за домаћинство; сушилице 

за каду; пластичне корпе за куповину; корпе од ратана; 

дозатори козметичких марамица; пластични елементи 

за одлагање за туш-каде и туш-кабине; метални 

елементи за одлагање за туш-каде и туш-кабине; 

посуде за сапун; чаше / држачи за четкице за зубе; 

канте за отпад; кухињске четке; електрични уређаји за 

уклањање длачица; конзерве за чување замрзнуте хране 

са вентилом; лонци од нерђајућег челика; порцеланско 

посуђе; сервиси за кафу од порцелана; сламчице за 

пиц́е; стаклене сламчице за пиц́е; порцелански прибор 

за јело; плоче / таблеод шкриљца; расхладне торбе; 

расхладне торбе за вино; држачи за чаше; ротирајуће 

плоче за послуживање; посуде за лед за вишекратну 

употребу; модле за колаче; посуде за колаче; стаклене 

модле за печење; продуживи плехови за печење; сталци 

за послуживање колача; тањири за торте; подметачи за 

посуде за печење; стругалице за домаћинство; посудице 

за умаке; форме за изрезивање колачића; порцеланске 

чаше за сладолед; даске за послуживање доручка; 

силиконски поклопци; држачи за фенове за косу; 

пластичне канте (канте за отпатке); оцеђивачи за 

ципеле; штипаљке за одећу; лоптице за веш; метле; 

сетови за чишћење подова; кухињске шипке са кукама 

за качење прибора; кутије за одржавање свежине; звона 

за одржавање свежине; држачи ролни за убрусе за 

домаћинство; елементи са преградама за одлагање који 

се монтирају на врата ормара; жичане корпе; 

контејнери за складиштење; пластичне корпе; кутије за 

поклопце са шаркама; кутије за полице; пластични 

лавори / кадице; корпе од текстила; сталци за сушење 

веша који се монтирају на каду; стаклене посуде за 

одржавање свежине; даске за слагање веша; 

козметички прибор; даске за пеглање; камене подлоге 

за печење пице; склопиве степенице, не металне; 

сетови за тоалет без четке; држачи тоалетног папира; 

шипке за држање пешкира; прстенови за држање 

пешкира; држачи за фен за косу; корпе за веш; 

козметичке кутије и кутије за влажне марамице; 

козметичке канте; дозатори сапуна; поклопци за 

четкице за зубе; посуде за сапун; чепови за умиваонике; 

посуде за прање; сталци за сушење веша; канте које се 

монтирају на зид; брисачи за прозоре и тушеве; чаше за 

мешање; кутије за ручак и салату; звона за чување сира; 

звона за чување торти; чиније са поклопцем; посуђе за 

микроталасну рерну; сламчице за пиц́е; поклопци за 

покривање пиц́а; посуде за фрижидере; калупи за 

прављење леда; сталци за вреће за смеће; флаше за 

пиц́е; штипаљке за затварање пластичних кеса; даске за 

служење доручка; сталци за одећу; високи сталци за 

одећу; сушилице за веш за качење офингера; столови / 

даске за пеглање; навлаке за даске за пеглање; сталци за 

одећу који се причвршћују за радијаторе; сталци за 

одећу за причвршћивање на балкону; оцеђивачи масти; 

оцеђивачи  посуђа; метле; четке за прање судова; 

ђубравници; ваљци за одстрањивање прашине са одеће; 

мреже за веш; вреће за веш; врећице за штипаљке; 

мултифункционални секачи; калупи за ципеле са 

опругом; кашике за обување ципела; расхладни 

елементи; дрвени ражњићи; коцке за лед  за 

вишекратну употребу; стругачи за стаклене шпоретне 

плоче; држачи столњака; кутије за хлеб; термоси 

(бокали); сланици; биберници; посуде за посипање 

шећера; посуде за посипање шећера у праху; бокали; 

крцкалице за орахе; постоља за биљке.  

22  ужад и канапи; мреже; мрежасте вреће за прање 

веша; жице за простирање веша; вреће за веш; жице 

за простирање веша.  

24  тканине и замене за њих; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике; 

драперије; завесе; завесе за туш; постељина; 

балдахини за кревете; јоргани; стоне тканине; 

пешкири; пешкири за купање; пешкири за сауну; 

подметачи (сетови), не од папира; крпе / рукавице за 

прање; јастучнице; навлаке за јастуке; пресвлаке за 

баштенски намештај за седење; прекривачи за 

прекривање намештаја за седење; дневни прекривачи 

за кревете; ћебад за кревете; постељина и ћебад; 

ћебад од флиса; ћебад за софе; столњаци; крпе за 

посуђе; текстилне кухињске крпе; вреће за спавање; 

плисиране ролетне са вакуумским елементом за 

причвршћивање; плисиране завесе за прозоре; 

плисиране завесе за врата; плисирани застори; 

плисиране завесе; пешкири за купање са капуљачом; 

завесе; надзавесе; прекривачи столова од тканине; 

прекривачи за намештај; филц; корпе од филца; 

навлаке за душеке; прекривачи за божићно дрвце; 

клизне завесе; тканине за плажу; мреже против 

инсеката за прозоре; мреже против инсеката за врата; 

ћебад за пикник; ћебад за дом и спавање; заштитне 

навлаке за намештај за седење; јастуци за дојење; 

комарници; тканине.  
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26  чипке, гајтани, плетени гајтани, декоративни 

гајтани, бордуре и везена роба, такође и траке и 

машне (галантерија); дугмад, кукице и ушице, игле; 

вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса; 

плетени производи од сламе за декоративне сврхе; 

пластичне кугласте имитације шимшира за 

декоративне намене; пластичне кугласте имитације 

траве за декоративне намене; вештачке биљке; 

вештачке гирланде и венци; венци од вештачког 

цвећа; траке и машне, не од папира, за умотавање 

поклона; декорације за мирисне свеће; гумице и 

раифови за косу; траке за увијање косе; вештачко 

цвеће од дрвета; вештачке латице и лишће; чичак-

траке; божићне гирланде; божићни венци.  

27  теписи, отирачи, подлоге, линолеум и друге подне 

облоге; зидне завесе, не од текстилног материјала; 

подлоге за купатило од бамбуса; подлоге за каду; подне 

простирке за туширање; сетови за купатило; отирачи за 

врата од текстилног материјала; простирке за сакупљање 

прљавштине; простирке за спољне услове; теписи за 

травњаке; теписи за играње; простирке против прашине; 

теписи од вештачког крзна; ћилими од јагњеће коже; 

теписи од бамбуса; теписи од кокоса; теписи од сисала 

(вештачког еколошког материјала); теписи од вештачког 

крзна; подне простирке од кокоса; подне заштитне 

простирке; подлоге за роштиљ; подлоге за четке за 

ципеле; подне простирке са подупирачем за врат; подне 

подлоге (стазе); подне подлоге (стазе) од сисала 

(вештачког еколошког материјала); теписи за степенице; 

подне простирке за кухињу; подлоге за оцеђивање 

посуђа; подлоге за чиније кућних љубимаца; пенасте 

простирке; гумене простирке; подне простирке 

[подлоге]; теписи од крзна.  

28  игре, производи за играње и играчке; опрема за видео 

игре; гимнастичка и спортска опрема; украси за божићну 

јелку; плишане тканине (плишане животиње); играчке за 

купање; постоља за божићну јелку; гирланде са 

украсним куглама; шаљиви артикли за забаве, као и 

свечани украси и вештачке божићне јелке; снег 

(вештачки); божићне звезде; божићне кугле; гирланде за 

божићно дрвце; вештачке јелке; јелови венци; божићне 

кугле (лоптице).  

34  пепељаре.  
 

(210) Ж- 2022-1997 (220) 10.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) EPONUDA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 9б, 11000, Београд, RS 

(740) Драгана Д. Радовић, адвокат, Палмира 

Тољатија 60/3/16, 11075, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.08; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна-HEX#232D34; црвена-HEX #Е53А47  

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; ажурирање огласних материјала; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

испитивања; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; пословна истраживања; компјутерско 

управљање подацима; пружање пословних 

информација; промоција продаје за друге; обрада 

текста; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; системација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

производња рекламних филмова; маркетинг; 

оглашавање плаћањем по клику; пружање пословних 

информација путем веб страница; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

развој концепта оглашавања; писање текстова за 

рекламне намене; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; циљни 

маркетинг; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе.  

42  конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; електронско 

похрањивање података; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету.  
 

(210) Ж- 2022-1998 (220) 10.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) XANDRA Law d.o.o. Beograd , Симе Игуманова 2-

4, спрат 1, канцеларија 11, 11118, Београд-Врачар, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

XANDRA 

(511) 9  апликације које се могу преузети; мобилне 

апликација; софтверске апликације за мобилне 

телефоне које се могу преузети; софтвер за развој 

игрица; рачунарски програми за креирање 

корисничког интерфејса; рачунарски алати за развој 

софтвера, који се могу преузети; апликацијски 

софтвери за паметне телефоне; антивирусни 

софтвер; рачунарски програми и софтвер; 

апликацијски софтвер; софвер за заштиту рачунара 
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који се може преузети; рачунарски софтвер за обраду 

података; рачунарски апликасиони програми за 

паметне телефоне; софтвер за прављење интернет 

страница; рачунарски оперативни софтвер; 

рачунарски софтвер за пренос звучних и видео 

порука; рачунари и периферни рачунарски уређаји; 

аудиовизуелни апарати за обуку; апарати и 

инструменти за наставу; роботи за наставу; 

снимљени медији који се могу преузети; текстуалне 

датотеке које се могу преузети; слике, видео и аудио 

записи који се могу преузети; компакт дискови 

[аудио-видео].  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; објављивање рекламних текстова; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; испитивање јавног мњења; пословна 

испитивања; пружање пословних информација; 

анализа пословних информација; професионалне 

пословне консултације; пословне процене; 

економске прогнозе; услуге односа са јавношћу; 

истраживање тржишта; маркетинг, истраживање 

тржишта и анализирање тржишта; комерцијално 

саветодавне услуге; управљање и саветовање у вези 

са пословним процесима; саветодавне услуге које се 

односе на пословну организацију; саветовање у вези 

са брендом; услуге пословног саветовања у вези са 

корпоративним идентитетом; саветоднавне услуге 

везане за развој корпоративног имиџа; саветодавне и 

консултантске услуге у вези са пословним 

аквизицијама; саветовање о пословном управљању у 

области развоја извршног управљања и вођства; 

услуге придобијања потрошача, телефоном или 

лично; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; пружање информација потрошачима о 

производу; промоција продаје за друге; услуге 

велепродаје и малопродаје, укључујући путем 

интернета апликација које се могу преузети, 

мобилних апликација, софтверских апликација за 

мобилне телефоне које се могу преузети, софтвера за 

развој игрица, рачунарских програма за креирање 

корисничког интерфејса, рачунарског алата за развој 

софтвера, који се може преузети, апликацијскох 

софтвера за паметне телефоне, антивирусног 

софтвера, рачунарских програма и софтвера, 

апликацијскох софтвера, софтвера за заштиту 

рачунара који се може преузети; рачунарског 

софтвера за обраду података, рачунарских 

апликасионих програма за паметне телефоне, 

софтвера за прављење интернет страница, 

рачунарског оперативног софтвера, рачунарског 

софтвера за пренос звучних и видео порука, рачунара 

и периферних рачунарских уређаја, аудиовизуелних 

апарата за обуку, апарата и инструмената за наставу, 

робота за наставу, снимљених медија која се могу 

преузети, текстуалних датотека које се могу 

преузети, слика, видео и аудио записа који се могу 

преузети, компакт дискова [аудио-видео]; вођење 

аукција; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

репродукција докумената.  

36  консултантске услуге у вези са некретнинама; 

посредовање у промету некретнина; управљање 

непокретностима; послови везани за непокретности; 

услуге агенција за промет некретнина; услуге 

агенција за изнајмљивање смештаја [станова]; 

изнајмљивање некретнина; најам апартмана; 

издавање пословног простора [непокретности]; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад; 

инвестирање капитала; финансирање зајмова; услуге 

залагаоница; позајмљивање уз заложно обезбеђење; 

финансијско спонзорисање; финансијско управљање; 

финансијска истраживања; финансијске анализе; 

финансијске консултације; пружање финансијских 

информација; консултантске услуге у вези са 

инвестицијама; консултовање у области 

финансијског планирања; саветовање у вези са 

управљањем финансијским ризицима; услуге 

саветовања у вези са задуживањем; консултације о 

осигурању; пружање информација о осигурању; 

посредовање на берзи; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине].  

41  настава, обука; припремање обуке; услуге 

разоноде; спортске и културне активности; пружање 

информација које се односе на рекреативне 

активности; информације које се односе на 

образовање и забаву; услуге клубова здравља 

[здравствено и фитнес вежбање]; учење на даљину; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; снабдевање опремом за рекреацију; 

припрема и вођење симпозијума; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; организовање и вођење радионица и 

семинара; организовање такмичења [образовних или 

забавних]; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; уређивање текстова, осим рекламних 

текстова; настава, обука; преводилачке услуге; 

услуге тумачења и превођења; превођење; онлајн 

издавање електронских магазина; практична настава 

[обука путем демонстрације]; саветовање у вези са 

пословном обуком; индивидуални тренинг; услуге 

превођења и тумачење језика; тумачење језика 

знакова; подучавање физикалне терапије; саветовање 

и консултације о начину живота [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге репортерског извештавања.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 
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софтвера; инсталирање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

саветовање у вези информационих технологија; 

саветодавне услуге из области комјутерске 

технологије; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветодавне услуге у области 

сигурности телекомуникационих мрежа; 

консултације о сигурности података; саветодавне 

услуге из области технологије; ажурирање 

рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса 

[SааS]; одржавање рачунарског софтвера; 

утврђивање проблема са рачунарским софтвером; 

пружање услуге контроле квалитета; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; пружање информација у вези 

са рачунарским технологијама и програмирањем 

путем веб-сајта; вођење студија техничког 

пројектовања; дизајнирање рачунарских система; 

израда и одржавање веб страница за друге; 

рачунарско програмирање; писање текстова о 

техници; услуге рачунарског програмирања за 

обраду података; саветодавне услуге из области 

телекомуникационе технологије; услуге научних 

лабораторија; услуге лого дизајнирања; електронско 

похрањивање података; геодетско мерење.  

44  услуге салона лепоте; маникирање; услуге 

соларијума; депилирање воском; услуге депилације; 

спа услуге; бањске услуге; киропрактика; масажа; 

физикална терапија; услуге ароматерапије; 

консултантске услуге у подручју козметике; 

консултантске услуге у подручју исхране; услуге 

здравствених центара; услуге саветовања о здрављу; 

пружање информација о прехрамбеним и нутритивним 

додацима; прехрамбени и нутриционистички савети; 

услуге алтернатнивне медицине; физиотерапија; 

психолошко саветовање; услуге психолога; 

рехабилитација повреда; рехабилитација зависника од 

лекова; рехабилитација зависника од алкохола; 

медицинско консултовање; медицинска нега; 

медицинске услуге; услуге геријатријске неге; услуге 

јавних купатила за хигијенске сврхе; услуге турских 

купатила; услуге сауне.  

45  правне услуге; правна истраживања; правно 

саветодавне услуге; консултације о интелектуалној 

својини; лиценцирање интелектуалне својине; 

патентне претраге; патентни решерши; регистрација 

имена домена [правне услуге]; менаџмент ауторских 

права; услуге патентних заступника; праћење права 

интелектуалне својине за правно саветодавне сврхе; 

заступање компанија и пружање правне помоћи у 

вези са радњама пред заводима за патенте, жигове и 

индустријске дизајне; управљање патентима; 

управљање жиговима; услуге праћења жигова; 

остваривање права на жигове [правне услуге]; правне 

услуге везане за регистрацију заштитних знакова; 

консултације у области спорова; консултације у вези 

са управљањем интелектуалном својином; правно 

консултантске услуге; пружање услуга духовне 

рехабилитације; услуге читања тарот карата за друге.  
 

(210) Ж- 2022-1999 (220) 10.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG    , 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

TAKOMIR 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, нематициди.  
 

(210) Ж- 2022-2001 (220) 10.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8, 

1202, Geneva, CH 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

VELOUR 

(511) 34  дуван, било да је прерађен или непрерађен; 

дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно 

увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете, 

електронске цигарете, течност за електронске 

цигарете, вапоризатор дувана, цигаре, цигарилоси; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице; дуванске 

патроне, дувански производи који се загревају, 

футроле за прерађени дуван, електронски уређаји и 

њихови делови за загревање цигарета.  
 

(210) Ж- 2022-2008 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA 

CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220, Црвенка, RS 

(540) 
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 30  вла [млечни крем]; беле чоколаде; 

бисквити, суви колачићи; бискоти [бисцотти]; воћне 

посластице; воћни колачи; десерти у облику муса 

[слаткиши]; еклери; енглески крем; какао намази; 

карамеле [слаткиши]; карамел крем; кекс; колачи; 

колачи обложени чоколадом; колачи од бисквита; 

колачи од чоколаде; кондиторски производи; 

кондиторски производи за украшавање новогодишње 

јелке; кондиторски производи од чоколаде; 

кондиторски производи са маслацем и карамелом; 

крем-пите; крофне; махуне ваниле; млечна чоколада; 

млечни карамел крем; намази на бази чоколаде; 

нугат; принцес-крофне; пуњене чоколадице; ситни 

колачи; сладолед; сладоледи; слаткиши; слаткиши од 

шећера; слаткиши у облику муса; смрзнути 

кондиторски производи; смрзнуто тесто за чоколадне 

колаче; тарт са јагодама; торте са глазуром; 

чоколада; чоколадне бомбоне; чоколадне карамеле; 

чоколадни десерти; чоколадни колачи; чоколадни 

колачићи; чоколадни мусеви; чоколадни преливи; 

чоколадни производи.  
 

(210) Ж- 2022-2009 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) тамно црвена, црвена, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-2011 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.09; 08.01.19; 08.01.20; 25.01.01; 25.01.25; 

25.12.25; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) циклама, бела, браон, беж, смеђа  

(511) 30  кекс, вафли.  
 

(210) Ж- 2022-2013 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 05.07.02; 08.01.09; 08.01.10; 25.07.25; 

26.04.15; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.13  

(591) црвена, бела, смеђа  

(511) 30  кекс.  
 

(210) Ж- 2022-2015 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија 

акционарско друштво Београд, Таковска 2,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(591) CMYK: 0,100,98,0; RGB: 237,28,38; Pantone: 485C  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортксе и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2016 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(591) CMYK: 0,100,98,0; RGB: 237,28,38; Pantone: 485C  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортксе и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2017 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

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

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна-CMYK: 74,67,67,89; RGB: 5,4,4; Pantone: 6C; 

бела-CMYK:0,0,0,0, RGB:255,255,255, Pantone 663C; 

црвена-CMYK:0,100,98,0, RGB:237,28,38; Pantone: 485C  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортксе и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2018 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна-CMYK: 74,67,67,89; RGB: 5,4,4; Pantone: 

6C; бела-CMYK:0,0,0,0, RGB:255,255,255, Pantone 

663C; црвена-CMYK:0,100,98,0, RGB:237,28,38; 

Pantone: 485C  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортксе и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2020 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) PROIZVODNO I TRGOVINSKO PRIVREDNO 

DRUŠTVO CMANA DOO KRNJEVO, Булевар 

ослобођења 16, 11319, Крњево, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.20; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, црвена, зелена  

(511) 5  хербицид.  

35  малопродаја и велепродаја хербицида.  
 

(210) Ж- 2022-2023 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.09; 08.01.10; 08.01.19; 25.01.01; 25.07.25; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, браон, бела, смеђа, жута  

(511) 30  кекс.  
 

(210) Ж- 2022-2026 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.19; 08.01.20; 25.01.01; 26.04.16; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15 

(591) циклама, браон, бела, смеђа, беж, жута  

(511) 30  вафел производи.  
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(210) Ж- 2022-2027 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) BIRCH TECHNOLOGY INC., 7F-13, No.79, 

Hsin Tai 5th Rd., Sec 1, Hsichih Dist., 22101,  

New Taipei City 22101, TW 

(740) Стајић Тањга Бранислава, Прерадовићева 64а, 

Петроварадин, 21132, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 27.03.11; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, зелена  

(511) 9  штампач баркод етикета, скенери бар кодова, 

читач и енкодер магнетних картица, читач и енкодер 

отиска прста, и биометријски читач и енкодер, 

компјутерски монитори и повезани периферни уређаји за 

улаз и излаз, каса, пос машина за одјаву, штампач, 

снимач чекова, машина за фактурисање, фалсификовани 

новац детектор, машина за бројање и сортирање новца, 

банкомат, машина за сертификацију чекова, машина за 

тестирање ручних узорака.  
 

(210) Ж- 2022-2028 (220) 14.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) FremantleMedia Limited and Maidmetal 

Limited, 1 Stephen Street, London W1T 1AL , UK i 9-

13 St. Andrew Street, London EC4A 3AF, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

X FACTOR 

(511) 9  аудио и видео записи снимљени на било ком 

медију; носачи аудио сигнала и/или видео сигнала; записи 

филмова и телевизијских програма; аудио и музички 

записи; аудио-видео касете; компакт-дискови; двд- 

дискови; дискови за снимање звука; цд ром дискови; 

рачунарски софтвер; софтвер који омогућава постављање, 

објављивање, показивање, приказивање, означавање, 

блоговање, дељење или на други начин пружање 

електронских медија или информација путем интернета 

или других комуникационих мрежа; софтвери за 

рачунарске игре; рачунарске игре; видео записи са 

интернета; онлајн електронске публикације које се могу 

преузети из база података или са интернета; електронске 

публикације у било ком медију; уметничка дела која се 

могу преузети онлајн из база података или са интернета; 

електронска уметничка дела у било ком медију; софтвер 

чувар рачунарског екрана; касете за играње игрица на 

уређајима за видео игре који се прикључују на телевизор; 

ласерски дискови; подлоге за "мишеве"; софтер који се 

може преузети путем мобилног телефона, таблет рачунара 

или других електронских мобилних уређаја; рачунарски 

софтвер у виду апликације за мобилне уређаје и рачунаре; 

аплиакције које садрже рачунарске игре; делови и опрема 

за напред наведену робу.  

38  услуге емитовања; емитовање телевизијских 

програма; емитовање радио програма [радиодифузија]; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

кабловске телевизије; телефонске комуникације; 

интерактивне телефонске услуге; услуге телефонских 

порука; комуникацијске услуге путем радио таласа, 

телефона, интернета, светске мреже, кабла, сателита, 

микроталаса и  електричне мреже; телефонске услуге.  

41  разонода; спортске и културне активности; услуге 

разоноде; услуге разоноде у виду телевизијских 

програма, кабловских, сателитских и интернет 

програма; продукција и презентација телевизијских 

програма, емисија, филмова, видео записа, двд-ова и 

дискова за оптичко складиштење; продукција и 

презентација телевизијских, радио, кабловских, 

сателитских и интернет програма; продукција, 

презентација, дистрибуција, радиодифузна 

синдикација, умрежавање и изнајмљивање 

телевизијског, радио, кабловског, сателитског и 

интернет програма и филмова, звучних записа, видео 

записа и двд дискова; пружање информација о 

забавним садржајима онлајн путем рачунарске базе 

података или интернета или путем комуникационих 

сателита, микроталаса или других електронских, 

дигиталних или аналогних медија; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; организација, 

продукција и презентација такмичења, надметања, 

игара, представа које укључују игру, квизова, дана 

забаве, изложби, емисија, парада на точковима 

(роадсхоwс), представа на подијумима, рејвова, 

позоришних перформанса, концерата, перформанса 

уживо и догађаја у којима се може учествовати; 

омогућавање приступа телевизијским програмима који 

се не могу преузети путем видео на захтев услуге и 

блиске видео на захтев услуге; забавне и образовне 

услуге у виду постављања, преузимања, снимања, 

постовања, приказивања, уређивања, пуштања, 

стримовања, гледања, прегледавања, репродуковања, 

означавања, блоговања, дељења, руковања, 

дистрибуције, објављивања, репродукције 

електронских медија, мултимедијалног садржаја, видео 

записа, филмова, снимака, слика, текста, фотографија, 

игара, кориснички генерисаног садржаја, аудио 

садржаја и информација путем интернета или других 

рачунарских и комуникационих мрежа; пружање услуга 
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разоноде путем подкаста; разонода, наиме, омогућавање 

приступа онлајн виртуелној роби која се не може 

преузети, дигиталним анимираним и неанимираним 

дизајнима и ликовима, аватарима, дигиталним 

оверлејерима и маскама за коришћење у виртуалним 

окружењима; услуге виртуелне стварности и 

интерактивних игара које се пружају онлајн путем 

глобалне рачунарске мреже и преко различитих бежичних 

мрежа и електронских уређаја; забава, наиме, 

омогућавање приступа онлајн окружењу на којем се 

стримује забавни садржај и преносе забавни догађаји 

уживо; забавне услуге у виду организовања, уређивања и 

одржавања виртуелних представа и друштвених забавних 

догађаја; објављивање књига, часописа, текстова, 

штампаних материјала и снимака; објављивање и 

обезбеђивање електронских публикација и онлајн 

публикација, укључујући електронске књиге, новине, 

магазине (периодичне), стрипове, часописе (публикације), 

књиге, упутства за коришћење, материјале за наставу и 

обуку; обезбеђивање онлајн видео клипова који се не могу 

преузети и другог мултимедијалног дигиталног садржаја 

који садржи аудио, видео, уметничка дела и/или текст из 

или у вези са актуелном телевизијском серијом; 

информативне и саветодавне услуге које се односе на 

било коју од претходно наведених услуга; интерактивна 

разонода употребом мобилних телефона; игре на 

интернету; организовање и управљање лутријама и 

играма на срећу; услуге забавних игара; услуге игара; 

услуге игара на срећу; услуге клађења; услуге казина; 

услуге организовања турнира из игара са картама и казино 

турнира, такмичења, надметања, игара и/или догађаја; 

лутрија; омогућавање било које горе наведене услуге на 

мобилним телефонима путем мреже мобилне телефоније, 

сателитском комуникацијом, микроталасима или другим 

електронским, дигиталним и аналогним медијом, уживо, 

електронски, путем компјутерске мреже, путем интернета, 

онлајн или путем телевизијског медија.  
 

(210) Ж- 2022-2029 (220) 15.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Владимир Мелентијевић, Његошева 82, 

11000, Београд, RS 

(740) АОД МОРАВЧЕВИЋ ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.22; 27.07.01  

(511) 43  услуге кафеа; услуге барова; услуге 

ресторана; услуге ресторана који нуде храну за 

понети; кетеринг хране и пића.  
 

(210) Ж- 2022-2030 (220) 08.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

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

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 08.01.09; 08.01.19; 08.03.01; 08.07.25; 

11.01.02; 11.03.07; 17.01.09; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, наранџаста, жута, плава, бела, браон, 

сива, црна  

(511) 30  експандирани производ са укусом чоколаде 

и додатим витаминима.  
 

(210) Ж- 2022-2031 (220) 15.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Agraria perfect d.o.o., Пап Пала 35,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

No Name 

(511) 1  хемијски производ који се употребљавају у 

пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-2033 (220) 09.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) PROIZVODNO I TRGOVINSKO PRIVREDNO 

DRUŠTVO CMANA DOO KRNJEVO, Булевар 

ослобођења 16, 11319, Крњево, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.04  
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(591) жута, тамноплава  

(511) 5  хербицид.  

35  малопродаја и велепродаја хербицида.  
 

(210) Ж- 2022-2034 (220) 15.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i 

usluge DIOPTA d.o.o. Umka, Тринаестог октобра 13, 

11260, Умка-Београд, RS 

(740) Ивана М. Марковић, адвокат, Алексе 

Ненадовића 31/10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.07  

(591) браон, наранџаста  

(511) 9  стакло за наочаре; наочаре за корекцију вида; 

оквири за наочаре; сунчане и заштитне наочаре; 

контактна сочива; офтаамолошка сочива; оптичарски 

производи; оптичка сочива за сунчане наочаре, 

сочива за сунчане наочаре; диоптријска стакла и 

пластика.   

35  услуге у вези са прометом: стакла за наочаре; 

диоптријских стакала; оквира за диоптријске 

наочаре; сунчаних и заштитних наочара; контактних 

сочива; оптичких, научних, медицинских и 

лабораторијских инструмената; футрола за наочаре; 

јеленских кожица за брисање наочара.   

44  оптичарске услуге; оптометријске услуге; 

офталмолошке услуге.  
 

(210) Ж- 2022-2035 (220) 15.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Preduzeće za export-import, proizvodnju 

optičkih instrumenata i sočiva i oftalmoloških 

proizvoda GROSSOPTIC d.o.o. Umka , Тринаестог 

октобра 13, 11260, Умка-Београд, RS 

(740) Ивана М. Марковић, адвокат, Алексе 

Ненадовића 31/10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.02.01; 03.02.24; 24.17.02; 24.17.25; 26.11.12; 

26.11.13; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

 

(511) 9  стакло за наочаре; наочаре за корекцију вида; 

оквири за наочаре; сунчане и заштитне наочаре; 

контактна сочива; офтаамолошка сочива; оптичарски 

производи; оптичка сочива за сунчане наочаре, сочива за 

сунчане наочаре; диоптријска стакла и пластика.   

35  услуге у вези са прометом: стакла за наочаре; 

диоптријских стакала; оквира за диоптријске 

наочаре; сунчаних и заштитних наочара; контактних 

сочива; оптичких, научних, медицинских и 

лабораторијских инструмената; футрола за наочаре; 

јеленских кожица за брисање наочара.   
 

(210) Ж- 2022-2036 (220) 15.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) TKI HRASTNIK, d.d., Za Savo 6,  

1430 , Hrastnik, SI 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.01.05; 05.03.13; 05.03.20; 05.13.25; 

27.05.01; 27.05.17  

(511) 3  препарати за бељење и друга средства за 

прање веша; препарати за чишћење, полирање, 

одмашћивање и стругање; детерџент за прање; 

детерџенти; детерџенти за ручно прање посуђа; 

средства за одмашћивање; средства за чишћење 

купатила и каменца; универзална средства за 

чишћење; детерџенти за употребу у домаћинству; 

детерџенти за домаћинство; детерџенти за прање 

веша; капсуле за прање веша; омекшивачи за 

тканине за употребу код прања веша; детерџенти за 

тоалетне шоље; средства за прање; прашак за прање; 

прашкови за прање веша.  
 

(210) Ж- 2022-2037 (220) 15.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Jorge Rodrigo Alvarez del Castillo Gonzales, 

Prado de los cedros 295, 45050, Zapopan, Jalisco, MX 

(740) Маја Поповић, адвокат, Вајара Ђоке 

Јовановића 5, 11000, Београд 

(540) 

Rakila 

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива; помешана 

алкохолна пића, која нису на бази пива.  
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(210) Ж- 2022-2038 (220) 15.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Jorge Rodrigo Alvarez del Castillo Gonzalez, 

Prado de los cedros 295, 45050, Zapopan Jalisco , MX 

(740) Маја Поповић, адвокат, Вајара Ђоке 

Јовановића 5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 25.07.08; 27.05.01; 

27.05.02; 29.01.15  

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

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива; дестилована пића; 

дигестиви [ликери и жестока пића]; жестока пића.  
 

(210) Ж- 2022-2040 (220) 16.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Александар Трифуновић, Његошева 63, 

11000, Београд-Врачар, RS 

(740) Вуковић Нина, адвокат, Косовска 7,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.25; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17  

(591) црна са позадином сива- зелена.   

(511) 41  организовање изложби у културне и образовне 

сврхе; организовање и вођење конференција, конгреса и 

симпозијума; фотографисање; услуге спортског и фитнес 

тренирања; културне, образовне и услуге забављања које 

пружају забавни паркови, циркуси, зоолошки вртови, 

уметничке галерије и музеји; услуге онлајн играња; 

услуге резервације карата за забавне, образовне и 

спортске догађаје; образовне, наставне и услуге 

разоноде, укључујући оне које могу обухватати храну и 

пиће, које пружају, на пример интернати, јаслице, 

дискотеке и ноћни клубови.  

43  изнајмљивање просторија за састанке, шатора и 

преносних грађевинских објеката; услуге дечијих 

јаслица; изнајмљивање апарата за кување; 

изнајмљивање столица, столова, столњака и 

стакленог посуђа.  

(210) Ж- 2022-2041 (220) 16.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000, Београд , RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

CHiPSY ZLATNA GROZNICA 

(511) 29  грицкалице на бази кромпира, чипс од 

кромпира.  
 

(210) Ж- 2022-2042 (220) 16.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Јелена Митровић, Скојевска 6,  

21208, Сремска Каменица, RS 

(740) АОД МОРАВЧЕВИЋ ВОЈНОВИЋ И 

ПАРТНЕРИ, Булевар војводе Бојовића 6-8,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.24; 24.17.02; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.07 

(591) тамно жута, тамно браон  

(511) 4  пчелињи восак.  

24  тканине обложене воском за умотавање хране за 

једнократну употребу; штампане памучне тканине; 

памучне тканине.  

40  штампање; штампање узорака; бојење тканина; 

обрада тканина.  
 

(210) Ж- 2022-2043 (220) 16.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Roland DG Corporation, 1-6-4 Shinmiyakoda, 

Kita-ku, Hamamatsu-shi, 431-2103, Shizuoka-ken, JP 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.24; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 42  софтвер као услуга [SааS]; рачунарство у 

облаку (claud); услуге изнајмљивања рачунара; 

услуге обезбеђивања компијутерских програма на 

мрежама података, односно пружање онлајн 
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софтвера који се могу преузимати (даунлодовати) за 

управљање машинама за дентално 

обликовање/брушење и управљање производним 

подацима у зуботехничким лабораторијама; услуге 

рачунарског програмирања; услуге израде и 

обезбеђивања веб страница за омогућавање 

продавцима да деле поруџбине; услуге израде и 

обезбеђивања веб страница за системе управљања 

продајним наруџбама; услуге креирања и одржавања 

веб страница; услуге креирања и хостовања веб 

страница са информацијама о продавницама које 

омогућавају корисницима да креирају сопствену 

штампану робу, личне детаље (асесоар), накит, 

уметничку, занатску робу и ручни рад; услуге 

обезбеђивања онлајн компјутерског софтвера који се 

не може преузимати (даунлодовати) за друге за 

креирање података који се односе на производњу и 

обраду производа; услуге обезбеђивања 

компјутерског софтвера који се може преузимати 

(даунлодовати) за друге за креирање података који се 

односе на производњу и обраду производа; услуге 

обезбеђивања онлајн софтвера који се не могу 

преузимати (даунлодовати) за одржавање штампача, 

машина за сечење винила, машина за сечење, машина 

за гравирање, машина за пренос топлоте на фолије, 

импакт штампача за метал, машина за ласерско 

гравирање, 3д штампача, машина за брушење за 

стоматолошке и зуботехничке сврхе; услуге 

обезбеђивања онлајн софтвера који се не могу 

преузимати (даунлодовати) за наручивање штампаних 

ствари, личних детаља (асесоар), накита, уметничке, 

занатске робе и ручног рада; услуге обезбеђивања 

софтвера који се могу преузимати (даунлодовати) за 

наручивање штампаних ствари, личних детаља 

(асесоар), накита, уметничке, занатске робе и ручног 

рада; услуге обезбеђивања онлајн софтвера који се не 

могу преузимати (даунлодовати) за обраду података 

који се користе за производњу штампаних ствари, 

личних детаља (асесоар), накита, уметничке, занатске 

робе и ручног рада; услуге обезбеђивања софтвера 

који се могу преузимати (даунлодовати) за обраду 

података који се користе за производњу штампаних 

ствари, личних детаља (асесоар), накита, уметничке, 

занатске робе и ручног рада; све горе наведене услуге 

које се не пружају у вези са индустријским 

штампарским машинама за гравирање, отискивање 

или офсет штампу, или које су у вези са деловима 

потрошног материјала за индустријске машине за 

граверско штампање, отискивачко штампање или 

офсет штампање.  
 

(210) Ж- 2022-2044 (220) 16.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD., 

WANGSI INDUSTRIAL ZONE, DAYI COUNTY, 

CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE, CN 

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

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.09; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(511) 12  електрична возила; аутомобилске гуме; 

пнеуматици без унутрашње гуме за бицикле; опрема 

за поправку унутрашњих гума; лепљиве гумене 

закрпе за поправку унутрашњих гума; газишта за 

протектирање гума; унутрашње гуме за пнеуматике; 

унутрашње гуме за бицикле; гуме за точкове возила; 

пнеуматске гуме.  
 

(210) Ж- 2022-2047 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) SkillUp Solutions, napredne informacijske 

tehnologije, d.o.o., Veliki Otok 44B, 6230 , Postojna, SI 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

SkillUps 

(511) 9  апликациони софтвер; веб апликација и 

серверски софтвер; софтвер и апликације за мобилне 

уређаје; апликације за упављање пословним 

процесима; софтверске апликације; апликације које 

се могу преузети; софтвер за развој апликација; 

компјутерски апликациони софтвер; апликациони 

софтвер који се може преузети; софтвер за мобилне 

апликације; образовне мобилне апликације; 

канцеларијске и пословне апликације; апликациони 

софтвер за паметне телефоне; софтверске апликације 

за мобилне уређаје; компјутерски софтвер за 

интеграцију апликација и база података; 

апликациони софтвер за услуге друштвеног 

умрежавања путем интернета; мобилне апликације за 

пренос информација, које се могу преузети; мобилне 

апликације за пренос података, које се могу 

преузети; мобилне апликације за управљање 

информацијама, које се могу преузети; мобилне 

апликације за управљање подацима, које се могу 

преузети; софтвер за пословне апликације; 

платформски софтвер; компјутерске софтверске 

платформе; софтверске платформе за колаборацију 

[софтвер]; софтверске платформе за управљање 

колаборацијом; компјутерске софтверске платформе 

за друштвено умрежавање; базе података; 

компјутерске базе података; интерактивне базе 

података; софтвер за управљање подацима и 

датотекама и базама података; софтвер за управљање 

базама података; компјутерски софтверски програми 

за управљање базама података; компјутерски 

софтвер за управљање базама података; 
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компјутерски програми за приступ, прегледавање и 

претраживање онлајн база података; софтвер сервера 

база података; компјутерски програми за израду 

графике у промотивне сврхе; софтвер за дизајнирање 

онлајн оглашавања на веб страницама; софтвер за 

изнајмљивање огласног простора на веб страницама; 

софтвер за маркетинг претрага трећих лица.  

35  управљање базама података; компјутеризовано 

управљање базом података; компилација 

компјутерских база података; прикупљање података 

у компјутерским базама података; компилација 

података у компјутерским базама података; пружање 

комерцијалних информација из онлајн база података; 

истраживање тржишта помоћу компјутерске базе 

података; услуге управљања људским ресурсима и 

запошљавања; управљање људским ресурсима; 

услуге тражења одговарајућег посла за трећа лица; 

информативне услуге у вези с пословима и 

могућностима за каријеру; изнајмљивање огласног 

простора на интернету за оглашавање послова; 

услуге регрутовања запослених; консултације о 

регрутовању запослених; пружање информација о 

запошљавању; тестирање за утврђивање вештина 

потребних за запослење; подршка запосленима у 

пословним питањима; услуге промоције; промотивне 

услуге; промотивни маркетинг; услуге промотивног 

оглашавања; оглашавање; услуге оглашавања; онлајн 

оглашавање; дисеминација реклама путем интернета; 

обезбеђивање рекламног простора; пружање 

рекламног простора; обезбеђивање и изнајмљивање 

рекламног простора; пружање рекламног простора 

електронским средствима и глобалним 

информационим мрежама; пружање простора на веб 

страницама за рекламирање робе и услуга; 

посредничке услуге у вези с изнајмљивањем 

рекламног времена и простора; пружање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

маркетинг; дигитални маркетинг; маркетиншка 

помоћ; савети за управљање маркетингом; 

изнајмљивање свих рекламних и маркетиншких 

презентационих материјала; администрација која се 

односи на маркетинг; услуге онлајн оглашавања и 

маркетинга; маркетинг робе и услуга трећих лица; 

интернет маркетинг.  

42  програмирање мултимедијалних апликација; 

развој и дизајн мобилних апликација; развој 

софтверских апликативних решења; услуге развоја у 

вези с апликативним решењима компјутерског 

софтвера; развој апликативног софтвера за испоруку 

мултимедијалних садржаја; дизајн и развој софтвера 

у области мобилних апликација; провајдер 

апликационих услуга (асп); хостинг 

компјутеризованих података, датотека, апликација и 

информација; програмирање софтвера за интернет 

платформе; изградња интернет платформе за 

електронску трговину; програмирање софтвера за 

платформе е-трговине; програмирање софтвера за 

информационе платформе на интернету; платформа 

као услуга [PааS]; хостинг платформи на интернету; 

хостинг трансакцијских платформи на интернету; 

хостинг комуникацијских платформи на интернету; 

хостинг платформи за е-трговину на интернету; 

платформе за вештачку интелигенцију као софтвер, 

као услуга [SааS]; дизајн и развој софтвера 

електронске базе података; одржавање база података; 

услуге развоја базе података; развој софтвера за 

компјутерске базе података; програмирање софтвера 

за управљање базама података; одржавање база 

података; ажурирање софтверских база података; 

хостинг база података; развој и тестирање 

компјутерских метода, алгоритама и софтвера; 

хостинг електронског меморијског простора на 

интернету за оглашавање робе и услуга.  
 

(210) Ж- 2022-2048 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) SkillUp Solutions, napredne informacijske 

tehnologije, d.o.o., Veliki Otok 44B, 6230 , Postojna, SI 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02 

(591) жута, црвена  

(511) 9  апликациони софтвер; веб апликација и 

серверски софтвер; софтвер и апликације за мобилне 

уређаје; апликације за упављање пословним 

процесима; софтверске апликације; апликације које 

се могу преузети; софтвер за развој апликација; 

компјутерски апликациони софтвер; апликациони 

софтвер који се може преузети; софтвер за мобилне 

апликације; образовне мобилне апликације; 

канцеларијске и пословне апликације; апликациони 

софтвер за паметне телефоне; софтверске апликације 

за мобилне уређаје; компјутерски софтвер за 

интеграцију апликација и база података; 

апликациони софтвер за услуге друштвеног 

умрежавања путем интернета; мобилне апликације за 

пренос информација, које се могу преузети; мобилне 

апликације за пренос података, које се могу 

преузети; мобилне апликације за управљање 

информацијама, које се могу преузети; мобилне 

апликације за управљање подацима, које се могу 

преузети; софтвер за пословне апликације; 

платформски софтвер; компјутерске софтверске 

платформе; софтверске платформе за колаборацију 

[софтвер]; софтверске платформе за управљање 
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колаборацијом; компјутерске софтверске платформе 

за друштвено умрежавање; базе података; 

компјутерске базе података; интерактивне базе 

података; софтвер за управљање подацима и 

датотекама и базама података; софтвер за управљање 

базама података; компјутерски софтверски програми 

за управљање базама података; компјутерски 

софтвер за управљање базама података; 

компјутерски програми за приступ, прегледавање и 

претраживање онлајн база података; софтвер сервера 

база података; компјутерски програми за израду 

графике у промотивне сврхе; софтвер за дизајнирање 

онлајн оглашавања на веб страницама; софтвер за 

изнајмљивање огласног простора на веб страницама; 

софтвер за маркетинг претрага трећих лица.  

35  управљање базама података; компјутеризовано 

управљање базом података; компилација 

компјутерских база података; прикупљање података 

у компјутерским базама података; компилација 

података у компјутерским базама података; пружање 

комерцијалних информација из онлајн база података; 

истраживање тржишта помоћ компјутерске базе 

података; услуге управљања људским ресурсима и 

запошљавања; управљање људским ресурсима; 

услуге тражења одговарајућег посла за трећа лица; 

информативне услуге у вези с пословима и 

могућностима за каријеру; изнајмљивање огласног 

простора на интернету за оглашавање послова; 

услуге регрутовања запослених; консултације о 

регрутовању запослених; пружање информација о 

запошљавању; тестирање за утврђивање вештина 

потребних за запослење; подршка запосленима у 

пословним питањима; услуге промоције; промотивне 

услуге; промотивни маркетинг; услуге промотивног 

оглашавања; оглашавање; услуге оглашавања; онлајн 

оглашавање; дисеминација реклама путем интернета; 

обезбеђивање рекламног простора; пружање 

рекламног простора; обезбеђивање и изнајмљивање 

рекламног простора; пружање рекламног простора 

електронским средствима и глобалним 

информационим мрежама; пружање простора на веб 

страницама за рекламирање робе и услуга; 

посредничке услуге у вези с изнајмљивањем 

рекламног времена и простора; пружање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

маркетинг; дигитални маркетинг; маркетиншка 

помоћ; савети за управљање маркетингом; 

изнајмљивање свих рекламних и маркетиншких 

презентационих материјала; администрација која се 

односи на маркетинг; услуге онлајн оглашавања и 

маркетинга; маркетинг робе и услуга трећих лица; 

интернет маркетинг.  

42  програмирање мултимедијалних апликација; 

развој и дизајн мобилних апликација; развој 

софтверских апликативних решења; услуге развоја у 

вези с апликативним решењима компјутерског 

софтвера; развој апликативног софтвера за испоруку 

мултимедијалних садржаја; дизајн и развој софтвера 

у области мобилних апликација; провајдер 

апликационих услуга (асп); хостинг 

компјутеризованих података, датотека, апликација и 

информација; програмирање софтвера за интернет 

платформе; изградња интернет платформе за 

електронску трговину; програмирање софтвера за 

платформе е-трговине; програмирање софтвера за 

информационе платформе на интернету; платформа 

као услуга [PааS]; хостинг платформи на интернету; 

хостинг трансакцијских платформи на интернету; 

хостинг комуникацијских платформи на интернету; 

хостинг платформи за е-трговину на интернету; 

платформе за вештачку интелигенцију као софтвер, 

као услуга [SааS]; дизајн и развој софтвера 

електронске базе података; одржавање база података; 

услуге развоја базе података; развој софтвера за 

компјутерске базе података; програмирање софтвера 

за управљање базама података; одржавање база 

података; ажурирање софтверских база података; 

хостинг база података; развој и тестирање 

компјутерских метода, алгоритама и софтвера; 

хостинг електронског меморијског простора на 

интернету за оглашавање робе и услуга.  
 

(210) Ж- 2022-2049 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) MEDICA LINEA PHARM DOO, Страхињића 

бана 10, дворишна зграда, 11000, Београд, RS 

(740) Марко Маровић, адвокат, Светог Саве 25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 

29.01.03; 29.01.05  

(591) зелена #20аб9д, љубичаста #цб3687  

(511) 35  услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2022-2052 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) STAMEVSKI d.o.o., Карађорђева 9,  

22300 , Стара Пазова, RS 
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(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, црвена  

(511) 5  дијететска храна прилагођена за медицинску 

употребу дијететски напици прилагођени за 

медицинску употребу додаци испрахи казеин као 

додатак исхрани протеини као додатак исхрани 

беланчевине сурутке као додатак исхрани.   

25  одећа обућа покривала за главу.  

28  гимнастичарски и спортски артикли.  

29  кикирики путер намази од воћног желеа 

производи од млека грицкалице на бази воћа милк 

шејк протеинско млеко намази на бази орашастих 

плодова дезертни крем на бази бобичастог воћа.   

30  кекс бисквити, суви колачићи колачи чоколада 

слаткиши кукурузне пахуљице корнфлекс сладолед 

палачинке ситни колачи какао напици са млеком 

пралине сорбеи (ледени) сладоледи слаткиши од 

бадема посластице од кикирикија овсене пахуљице 

воћни желе (слаткиши) мусли смрзнути јогурт 

(посластичарски) чоколадни мусеви слаткиши у 

облику муса воћни преливи (сосови) 

високопротеинске плочице од житарица плочице од 

житарица коштуњаво воће са чоколадним преливом 

намази на бази чоколаде чоколадни намази који 

садрже орашасте плодове воћне посластице.   

32  безалкохолни напици воћни напици и воћни 

сокови напици за спортисте обогаћени протеинима. 

41  спортске и културне активности услуге спортског 

и фитнесс тренирања.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића.  

44  саветовање у вези дијететске исхране.  
 

(210) Ж- 2022-2053 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Milsing d.o.o., Velika cesta br 99, 10020 , Zagreb, HR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, плава, сива, наранџаста.  

(511) 5  дијететски препарати за медицинске потребе; 

дијететска храна прилагођена за медицинске 

потребе; дијететске супстанце за медицинске 

потребе.  
 

(210) Ж- 2022-2054 (220) 17.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Меелиана д.о.о., Његошева 28ц, 18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 24.17.25; 26.04.04; 26.04.09; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05  

(591) плава - #4656А6, зелена - #8БЦ249, жута - 

#Ф8БФ2Б, љубичаста - #ЕФ5196  

(511) 9  антене; противпожарни аларми; резонатори 

за откривање подземних вода; терминали, 

електрични; машине са перфорираним картицама за 

канцеларије;  рачунске машине; апарат за 

регулисање топлоте; контролни инструменти за 

котлове; електрични колектори; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; справе за мерење;  разводне табле; 

регулациони апарати, електрични; елецтриц 

електрични претварачи; електрични апарати за 

комутацију; елецтриц прекидачи, електрични; 

лимитатори [за струју]; електрични утикачи; 

редуктори, ослабљивачи [за струју]; сонари; 

детектори; апарати за мерење раздаљине; прекидачи 

струјног кола; разводне табле [за струју]; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; мерачи 

[инструменти за мерење]; апарати за мерење; 

телефонски пријемници; индикатори губитка струје; 

мерни инструменти, електрични; електрични 

каблови; контролне табле [за струју]; контакти за 

електричне линије; преносници електронских 

сигнала; термостати; мерачи; високофреквентни 

апарати; мерачи фреквенције;  индикатори за 

количину; апарати за обраду података; светлећи 

знаци; манометри; рачунарска меморија, уређаји; 

апарати за прецизна мерења; метри [мерни 

инструменти]; временски прекидачи, аутоматски;  

уређај за мерење таласа; рачунари; рачунарски 

програми, снимљени; сигнални панели, светлећи или 

механички; паркинг метри; спојнице за жице [за 
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струју]; браве, електричне; мерачи површине, 

сферометри; индикатори температуре; бројачи 

обртаја; електричне инсталације за спречавање 

провала; светлосна сигнализација; светлећи или 

механички знаци за путеве; зујалице; магнетне 

идентификационе картице; фотонапонске ћелије; 

тастатуре за рачунаре; интегрисана кола; чипови 

[интегрисана кола]; соларне батерије; читачи бар-

кодова; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; компјутерске периферне јединице; 

рачунарски софтвер, снимљени; електронске оловке 

[за видео-дисплеје]; кодиране магнетне картице; 

интерфејси за рачунаре; регулатори јачине светла, 

електрични; магнетни носиоци података; 

микропроцесори; монитори [компјутерска опрема]; 

монитори [компјутерски програми]; процесори 

[централна јединица за обраду података]; читачи 

[опрема за обраду података]; скенери [опрема за 

обраду података]; детектори дима; дијагностички 

апарати, не за медицинску употребу; електронске 

етикете за производе; картице са интегрисаним 

колима [паметне картице]; електронске табле за 

обавештења; видео екрани; рачунарски програми, 

који се могу преузимати;  каблови са оптичким 

влакнима; регулатори преоптерећења напона; 

светлосни електронски показивачи; сигнална расвета 

у саобраћају [сигнални уређаји]; кодиране наруквице 

за идентификацију, магнетне; усб прикључци; диоде 

које емитују светло [лед]; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; кодиране картице 

за откључавање; компјутерски хардвер; дигитални 

знаци; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

калориметри; мерачи протока; командне ручице 

[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео 

игре; паметни сатови; инфрацрвени детектори; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; термалне камере; дигиталне 

метеоролошке станице; станице за пуњење 

електричних возила; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; паметно прстење; 

термо-хигрометри; електронске интерактивне табле; 

електронски кључеви као даљински управљачи; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или даунлодован; носиви 

рачунари; носиви монитори са видео дисплејем; 

уређаји за анализу величине наночестица; дигитални 

термостати за контролу климатизације; електричне 

утичнице.  

36  изнајмљивање некретнина; услуге агенција за 

промет некретнина; посредовање у промету 

некретнина; процена некретнина; финансијско 

управљање; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; најам апартмана; 

финансијске анализе; инвестирање средстава; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад; 

послови везани за непокретности; електронски 

пренос криптовалута; услуге плаћања електронским 

новчаником.  

42  технолошка истраживања; изнајмљивање 

рачунара; рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског програма; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; графички дизајн; 

изњамљивање рачунарског софвера; истраживање и 

развој нових производа за друге; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

урбанистичко планирање; умножавање рачунарских 

програма медиа конвертовање података или 

документа са физичких на електронске носача; 

израда и одржавање веб страница за друге; хостинг 

рачунарских веб страница; инсталирање рачунарског 

софтвера; конвертовање рачунарских података и 

програма, осим физичког конвертовања; саветовање 

у области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб 

сервера; заштита од рачунарских вируса; саветовање 

у вези за штедњом енергије; дигитализација 

документа (скенирање); анализа рукописа 

[графологија]; пружање научних информација; 

савета и консултација које се односе на смањење 

емисије угљеника; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; енергетска ревизија; 

саветовање о изради веб страница; софтвер у виду 

сервиса [саас]; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; чување резервне копије 

података ван мреже; електронско похрањивање 

података; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб страница; пружање виртуалних рачунарских 

система путем рачунарства у облаку; услуге 

информационих технологија које це пружају на бази 

аутсорсинга,саветодавне услуге из обласи 

конслатинга, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије, надгледање 

рачунарских система ради откривања кварова; 

саветовање о сигурности рачунара; креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије], консултације о безбедности интернета, 

консултације о сигурности података, услуге 

кодирања податка; надгледање раунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; електронско надгледање података о 

заштити личности ради откривања крађе идентитета 

путем интернета; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, платформа као услуга, развој рачунарских 

платформи, истраживања у области грађевинских 

конструкција, истраживања у области технологије 

телекомуникација; графички дизајн промотивног 

материјала, изнајмљивање мерача потрошње 
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електричне енергије, пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације.  
 

(210) Ж- 2022-2056 (220) 18.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd., 

NO.4 XINPENG ROAD, MA'AN TOWN, HUICHENG 

DISTRICT, HUIZHOU CITY, CN 

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

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 7  апарати за електролучно резање; електрични 

апарати за заваривање; апарати за лемљење, 

електрични; машине за сортирање за индустрију; 

машине за етикетирање; машине за паковање; 

машине за везивање снопова; машине за склапање 

уређаја са екранима са течним кристалом; приручни 

апарати за утовар и истовар; ваљци за ваљање 

метала; индустријски роботи; машине за ласерско 

заваривање; машине за штампање на свили; апарати 

за штампање на свили; машине за вакуумско 

паковање; машине за изрезивање с калупима; 

машине за бушење рупа; машине за обраду метала 

резањем; машине за намотавање жице; роботске руке 

за индустријску употребу; уређај за ласерско 

заваривање; машине за спајање оптичких влакана; 

апарати за сечење кисеоником; аутоматске машине 

за заваривање; машине за заваривање жице; машине 

за употребу у индустрији батерија; машине за 

пресовање батеријских језгара, индустријски роботи.  

37  инсталирање, одржавање и поправка машина; 

постављање и поправка електричних уређаја; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; отклањање сметњи на 

електричним апаратима; поправка електричних 

водова; изградња фабрика; заштита од корозије; 

постављање кухињске опреме; поправка или 

одржавање машина и опреме за паковање; монтажа 

машина; поправка или одржавање оптичких машина 

и инструмената; инсталирање и одржавање рачунара 

и рачунарских периферних уређаја; пуњење батерија 

за возила; уградња и подешавање спољашњих, 

унутрашњих и механичких делова возила по мери 

[тјунинг]; услуге поправке возила у квару; поправка 

или одржавање машина и система за израду 

интегрисаних кола; поправка или одржавање машина 

и апарата за паковање и умотавање; пуњење 

електричних возила.  

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; развој рачунарских платформи; 

истраживања у области заваривања; дизајнирање 

рачунарских система; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; истраживање у области 

технологије обраде полупроводника; вођење студија 

техничког пројектовања; истраживања из области 

механике; одржавање рачунарског софтвера; 

технолошка истраживања; истраживање у области 

технологије вештачке интелигенције; инсталирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; подешавање, конфигурисање, 

прилагођавање рачунарског софтвера; дизајн и развој 

рачунара; истраживање у области информационих 

технологија (ит).  
 

(210) Ж- 2022-2057 (220) 18.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Ивана Корићанац, Хероја Маричића 22/18, 

36000, Краљево, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 18  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; огрлице, повоци и одећа за животиње; 

кожне торбе, кофери и новчаници; кожне женске 

торбе [ручне торбе]; пословне торбе; торбе од 

имитације коже; торбе на раме; ранчеви.  

25  одећа, обућа, покривала за главу; кожне јакне; 

кожни мантили; кожни каишеви [одећа]; кожна 

покривала за главу; кожне рукавице; кожне 

панталоне; кожна одела.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје и велепродаје за торбе, ранчеве и одећу; 

маркетиншке услуге везане за торбе, ранчеве и 

одећу; интернет маркетинг; услуге оглашавања на 

интернету.  
 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 

132 ЗИС / RS / IPO 

 

(210) Ж- 2022-2058 (220) 18.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.05; 02.01.23; 02.09.12; 24.17.25; 26.01.14; 

26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) златна, црна, бела  

(511) 9  рачунарски софтвер и софтверске апликације 

за мобилне уређаје за израду смеше козметичких 

сировина у области козметике; 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 и 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; интерактивни 

мултимедијални софтвер за игре; софтвер за игре 

виртуелне реалности; софтвер за електронске игре за 

мобилне телефоне.  

41  организовање такмичења 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 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; саветовање и подучавање о каријери 

[савети везани за обуку и образовање]; 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 
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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.  

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- 2022-2059 (220) 18.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) POMONA DOO BEOGRAD, Цара Николаја II 

80 спрат 3, стан 6, 11000, Београд-Врачар, RS 

(740) Олга Турчиновић Макевић, адвокат, Томаша 

Јежа 11/4, Врачар, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.17.25; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24  

(591) маслинасто зелена, бледо жута боја.   

(511) 35  оглашавање; пословно управљање и 

организационо саветовање ; услуге пријема 

посетилаца(канцеларијски послови), презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало. 

43  услуге барова.  
 

(210) Ж- 2022-2064 (220) 21.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) TIJANA VIDOJEVIĆ PR FE JUVELIRNICA, 

Земунска 22/22, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

grumen zlata vredan 

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

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.  
 

(210) Ж- 2022-2065 (220) 18.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Neoplanta Industrija mesa DOO Novi Sad, 

Приморска 90, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03  

(591) зелена, Пантоне 349  

(511) 29  припремљена јела од меса, рибе, живине и 

дивљачи.  

30  припремљени напици од кафе, какаоа, чоколаде; 

сладоледи; припремљени производи од чоколаде, 

шећера, меда.  

32  воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2022-2066 (220) 21.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(300) 87902  31.10.2022.  JM. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV XPRS 
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(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- 2022-2067 (220) 21.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) EVENTME PTE. LTD. , 11 IRVING PLACE , 

#09-01 SINGAPORE (369551), SG 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 24.17.02; 26.03.07; 26.13.25; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела.  

(511) 9  рачунарски софтвер, снимљени; апликације 

за рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; графички елементи за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета.  

35  оглашавање; пружање пословних информација; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; маркетинг; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.  

41  услуге агенција за продају карата [разонода]; 

организовање забавних догађаја; вођење забавних 

догађаја; организовање и спровођење концерата; 

резервисање седишта за приредбе, свечаности; 

планирање забава [забава]; пружање услуга у 

области забаве и разоноде; услуге разоноде.  

42  платформа као услуга [паас]; развој рачунарских 

платформи; софтвер у виду сервиса [саас].  

45  услуге онлајн друштвених мрежа; услуге агенција 

за упознавање.  
 

(210) Ж- 2022-2069 (220) 22.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 20.07.02; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела; светло плава; тамно плава; светло жута; 

тамно жута; светло наранџаста; тамно наранџаста; 

светло зелена; тамно зелена  

(511) 35  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

интернет маркетинг; пружање комерцијалних савета 

и информација потрошачима при избору роба и 

услуга; рекламне, маркетиншке и промотивне 

услуге; оглашавање и маркетинг путем друштвених 

медија; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; промотивне и рекламне 

услуге; објављивање рекламног материјала; услуге 

рекламирања ради подизања свести јавности о 

медицинским питањима; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

санитарних препарата и медицинског материјала.  

41  образовање, подучавање и обука; образовне 

услуге у вези са здрављем; образовне услуге у вези 

са фармацијом; пружање онлајн образовања путем 

рачунарске базе података или путем интернета или 

екстранета; издавање образовних материјала; вођење 
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образовних курсева; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање семинара и 

конгреса из области медицине; курсеви (обука -) у 

вези са медицином; организовање и реализација 

конференција, конгреса и симпозијума; 

организовање и вођење образовних догађаја; 

организовање и реализација чсаова; организовање 

презентација у образовне сврхе; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; објављивање текстова у облику 

електронских медија; објављивање, извештавање и 

писање текстова.  
 

(210) Ж- 2022-2071 (220) 22.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Лука Јованчевић and Ђорђе Бојовић, 

Нушићева 12, 32000, Чачак, RS i Војводе Степе 

127/5, 11000, Београд, RS 

(740) Милан Павловић, адвокат, Влајковићева 5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00  

(511) 9  оперативни рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарски софтвер, снимљени.   
 

(210) Ж- 2022-2072 (220) 22.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE 

BEST 168 DOO, Јове Максина 54, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.02; 24.09.05; 24.09.12; 26.04.16; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, светло зелена  

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

(210) Ж- 2022-2073 (220) 22.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Elite Academy Srl, Viale Spartaco Lavagnini, 20 , 

50129 Firenze , IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.25; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, бела  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

саветодавне услуге у пословном управљању.  

41  настава, обука; припремање обуке; услуге 

разоноде; спортске и културне активности; академије 

(образовање).  
 

(210) Ж- 2022-2074 (220) 23.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) SAMOSTALNA KROJAČKO-

KONFEKCIJSKA RADNJA ALDINA KORAĆ 

MIRSAD PR NOVI PAZAR, Миладина Радуловића 

107, 36300, Нови Пазар, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 25  одећа, обућа, покривала за главу, 

панталоне, кошуље, јакне, мајице, доњи веш, чарапе, 

капе, качкети, шешири, ципеле, чизме, сандале, 

папуче, патике.  
 

(210) Ж- 2022-2076 (220) 23.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) LIMITED LIABILITY COMPANY "RYBALKIN, 

GORTSUNYAN, DYAKIN & PARTNERS", Tsvetnoy 

boulevard 2, Sprat 5, Kancelarija I, soba 25, RU 
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(740) Адвокат Матија Делић, Краља Милутина 33, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24  

(511) 9  рачунарски програми, који се могу 

преузимати.  

16  наливпера; папир; транспаренти (банери) од 

папира; бележнице; периодичне публикације; 

штампане публикације; фотографије (штампане); 

штампане ствари; фасцикле (канцеларијски 

материјал); календари; оловке; картон; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

пластичне фолије за омотавање; листови папира 

(канцеларијски); налив пера и хемијске оловке 

(канцеларијски прибор); лепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; материје за печаћење за 

канцеларијску употребу; траке за везивање 

(књиговезачке); материјал за обуку (изузев апарата); 

посуде за писма.  

21  кућне потребштине; кухињски прибори; 

уметничка дела од порцелана, керамике, печене 

глине, теракоте или стакла; термоси.  

25  одећа; шешири; ципеле.  

28  игре; играчке; уређаји за гимнастику; украси за 

новогодишњу јелку, изузев осветљења, свећа и 

посластица.  

35  комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; вођење 

књига (књиговодство); услуге односа са јавношћу; 

истраживање тржишта; оглашавање; помоћ у 

пословном управљању; ревизија пословања; 

преписивање кореспонденције (канцеларијске 

услуге); ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података; помоћ у пословном 

управљању; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; израда 

извода са рачуна; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; пружање 

пословних информација; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; пословна истраживања; маркетиншка 

истраживања; пословно управљање и организационо 

саветовање; професионалне пословне консултације; 

маркетинг; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; системација информација у 

компјутерским базама података; ажурирање и 

одржавање падатака у рачунарским базама података; 

ажурирање обласних материјала; припрема платних 

листи; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; помоћ у пословном 

управљању; услуге посредовања у трговини; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; економске прогнозе; 

истраживање тржишта; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; 

дистрибуција рекламног материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање на радију; 

рекламирање слањем наруџбеница; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање 

преко телевизије; системација информација у 

компјутерским базама података; саветодавне услуге 

у пословном управљању; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

обрачун пореза; израда извода са рачуна; услуге 

телемаркетинга; услуге пријављивања пореза; 

стручне услуге о пословној ефикасности.  

36  консултације о осигурању; финансијске 

консултације; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; финансијске анализе; инвестирање 

капитала; инвестирање средстава; услуге давања 

гаранције; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; трговање акцијама и обвезницама; 

финансијско спонзорисање.  

38  услуге телеконференција; пружање информација 

у области телекомуникација.  

41  услуге пружања обуке; организовање изложби за 

културне или образовне погребе; издавање књига; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; организовање и вођење 

образовних форума уживо; припрема и вођење 

семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење колоквијума;  организовање 

и вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; електронско издаваштво.  

42  одржавање рачунарског софтвера; развој 

рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; услуге технолошког саветовања 

за дигиталну трансформацију.  

45  услуге правног заступања; услуге припреме 

правних докумената; правна истраживања; услуге 

арбитража; парничне услуге; лиценцирање 

рачунарског софтвера (правне услуге); регистрација 

имена домена (правне услуге); услуге мирног 

решавања спорова; ревизија регулаторне 

усклађености; ревизија правне усклађености; 

консултације о интелектуалној својини; 
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лиценцирање интелектуалне својине; прикупљање 

биографских података о појединцима; праћење права 

интелектуалне својине за правно саветодавне сврхе; 

менаџмент ауторских права; правне услуге које се 

односе на лиценцирање; услуге припреме правних 

докумената.  
 

(210) Ж- 2022-2077 (220) 23.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Ardagh Packaging International Services 

Limited, Ardagh House, South County Business Park, 

Leopardstown, Dublin 18, IE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.22; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, сива.  

(511) 16  материјали за умотавање и паковање; папир 

и производи од папира; картон и картонски 

производи и штампане ствари.  

21  стакло и производи од стакла; посуде; производи 

направљени од стакла; стаклена галантерија; 

производи од стакла за употребу у домаћинству и 

кухињи; стакло у боји; сирово стакло; чаше за пиће; 

полуобрађено стакло; стаклене посуде; стаклене 

боце, стаклени поклопци, стаклене тегле; стаклени 

прах; ливено стакло; грубо стакло; полупроизводи од 

стакла; необрађено стакло; сви производи нису 

повезани са возилима нити су произведени у било 

какве безбедносне сврхе.  

40  обрада материјала од стакла; украшавање и 

бојење стакла; бојење стакла површинском обрадом; 

наношење премаза на стаклу; наношење заштитних 

премаза на стакло; фазетирање стакла; дување 

стакла; полирање стакла; гравирање стакла; 

обнављање стакла.  

42  дизајн стакла и производа од стакла; контрола 

квалитета стаклене амбалаже; истраживање, дизајн и 

развој стакла и производа од стакла; техничке услуге 

у вези са стакленом амбалажом.  
 

(210) Ж- 2022-2078 (220) 23.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Ardagh Packaging International Services 

Limited, Ardagh House, South County Business Park, 

Leopardstown, Dublin 18, IE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22  

(511) 16  материјали за умотавање и паковање; папир 

и производи од папира; картон и картонски 

производи и штампане ствари.  

21  стакло и производи од стакла; посуде; производи 

направљени од стакла; стаклена галантерија; 

производи од стакла за употребу у домаћинству и 

кухињи; стакло у боји; сирово стакло; чаше за пиће; 

полуобрађено стакло; стаклене посуде; стаклене 

боце, стаклени поклопци, стаклене тегле; стаклени 

прах; ливено стакло; грубо стакло; полупроизводи од 

стакла; необрађено стакло; сви производи нису 

повезани са возилима нити су произведени у било 

какве безбедносне сврхе.  

40  обрада материјала од стакла; украшавање и 

бојење стакла; бојење стакла површинском обрадом; 

наношење премаза на стаклу; наношење заштитних 

премаза на стакло; фазетирање стакла; дување 

стакла; полирање стакла; гравирање стакла; 

обнављање стакла.  

42  дизајн стакла и производа од стакла; контрола 

квалитета стаклене амбалаже; истраживање, дизајн и 

развој стакла и производа од стакла; техничке услуге 

у вези са стакленом амбалажом.  
 

(210) Ж- 2022-2079 (220) 23.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠTAMPANE 

I KAŠIRANE KARTONSKE AMBALAŽE BOSIS 

DOO VALJEVO, Попучке б.б., 14000, Ваљево, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.01.01; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 16  папир и картон за паковање; валовити картон за 

паковање; врећице, коверте и кесе за паковање; 

пластична, мехураста амбалажа за умотавање или 

паковање; кутије; картон; валовити картон; фигурине 

[украси] направљени од кашираног папира; кутије и 

паковања од пластике; материјали за паковање течности 

изузев флаша; кутије и посуде од картона, укључујући и 

валовити картон; дисплеј (изложбене) јединице од 

картона; јединице за складиштење од картона, јединице 

за складиштење од валовитог картона; амбалажа за 

паковање; картонске табле; картонска паковања; посуде 

за паковање; матрице, листови и панели за употребу као 

графичке подлоге за штампање као и амбалажа за 

паковање која се састоји од њих; плоче за сито штампу.   

35  оглашавање; дизајн рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; репродукције докумената; 

презентација робе; пословно управљање; пословна 

администрација; маркетинг; консултантске услуге у вези 

управљања складиштем; консултантске услуге у вези са 

компјутеризованом контролом инвентара; комерцијалне 

информативне услуге у вези са грађевинским 

материјалом, зградама, металним оквирима за 

грађевинарство, капијама, металним конструкцијама за 

употребу у складиштима, роботима [машинама], 

уређајима за управљање складиштем [машинама] и 

роботима за управљање складиштем [машинама], 

апаратима за дизање, системима полица, подизним 

платформама за употребу са полицама за складиштење, 

складишним инвентаром, системима за инвентарисање 

складишта.   

39  транспортне услуге; истовар терета; услуге 

паковања; складиштење робе; изнајмљивање 

складишта.   

40  обрада, прерада и производња папира и робе од 

папира, (валовитог) картона и (валовитих) артикала од 

картона, картона, артикала од картона, производа за 

увијање, производа од целулозе, штампаних ствари.   

42  дизајн амбалаже; услуге тестирања производа и 

амбалаже; грађевинско пројектовање; оцењивање 

квалитета производа; услуге испитивања материјала; 

саветодавне, информативне и консултантске услуге у 

вези са свим горе наведеним услугама.   
 

(210) Ж- 2022-2080 (220) 23.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠTAMPANE 

I KAŠIRANE KARTONSKE AMBALAŽE BOSIS 

DOO VALJEVO, Попучке б.б., 14000, Ваљево, RS 

(740) Никола Марковић, адвокат, Капетан Мишина 

15, 11000, Београд 

(540) 

bosis 

 

(511) 16  папир и картон за паковање; валовити картон за 

паковање; врећице, коверте и кесе за паковање; 

пластична, мехураста амбалажа за умотавање или 

паковање; кутије; картон; валовити картон; фигурине 

[украси] направљени од кашираног папира; кутије и 

паковања од пластике; материјали за паковање течности 

изузев флаша; кутије и посуде од картона, укључујући и 

валовити картон; дисплеј (изложбене) јединице од 

картона; јединице за складиштење од картона, јединице 

за складиштење од валовитог картона; амбалажа за 

паковање; картонске табле; картонска паковања; посуде 

за паковање; матрице, листови и панели за употребу као 

графичке подлоге за штампање као и амбалажа за 

паковање која се састоји од њих; плоче за сито штампу.   

35  оглашавање; дизајн рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; репродукције докумената; презентација робе; 

пословно управљање; пословна администрација; 

маркетинг; консултантске услуге у вези управљања 

складиштем; консултантске услуге у вези са 

компјутеризованом контролом инвентара; комерцијалне 

информативне услуге у вези са грађевинским материјалом, 

зградама, металним оквирима за грађевинарство, капијама, 

металним конструкцијама за употребу у складиштима, 

роботима [машинама], уређајима за управљање 

складиштем [машинама] и роботима за управљање 

складиштем [машинама], апаратима за дизање, системима 

полица, подизним платформама за употребу са полицама за 

складиштење, складишним инвентаром, системима за 

инвентарисање складишта.   

39  транспортне услуге; истовар терета; услуге паковања; 

складиштење робе; изнајмљивање складишта.   

40  обрада, прерада и производња папира и робе од 

папира, (валовитог) картона и (валовитих) артикала од 

картона, картона, артикала од картона, производа за 

увијање, производа од целулозе, штампаних ствари.   

42  дизајн амбалаже; услуге тестирања производа и 

амбалаже; грађевинско пројектовање; оцењивање 

квалитета производа; услуге испитивања материјала; 

саветодавне, информативне и консултантске услуге у 

вези са свим горе наведеним услугама.   
 

(210) Ж- 2022-2083 (220) 24.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) BABYLON PARK UK PLAY & ENTERTAINMENT 

LTD, Milner 7, London SW3 2QA, UK 

(740) Драган Томић, адвокат, Крунска 41/19, Београд 

(540) 
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(531) 01.01.05; 02.09.01; 04.05.05; 04.05.21; 08.01.18; 

08.01.24; 26.01.14; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) љубичаста, зелена, сива, бела, црна, розе, 

плава, црвена, жута  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића; кетеринг 

хране и пића; у слуге кафеа; услуге кафетерија; у 

слуге ресторана; у слуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; услуге 

барова; изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; прављење скулптура од хране; 

декорисање хране; декорисање колача; услуге 

ресторана који нуде храну за понети.   
 

(210) Ж- 2022-2084 (220) 24.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Udruženje KidArt, Улофа Палмеа 8б,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(591) magazine-#000000  

(511) 16  новине; штампане публикације; новински 

стрипови [штампани материјал]; клишеи; 

штампарска слова, клишеи; магазини [периодични].   

35  оглашавање; директно оглашавање; непосредно 

оглашавање; оглашавање па отвореном; оглашавање 

плаћањем по клику [рау per click оглашавање]; 

пружање и изнајмљивање простора за оглашавање и 

простора за спољно оглашавање; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге 

и оглашавање; изнајмљивање простора за 

оглашавање на интернету путем оглашавања 

упражњених места; услуге оглашавања за стварање 

идентитета бренда за друге; вођење послова; 

пословно планирање; пословно управљање; пословно 

фактурисање; канцеларијски послови; писање 

маркетиншких текстова; писање рекламних текстова; 

писање текстова за промотивне и рекламне сврхе.   

38  преношење вести агенцијама за објављивање 

вести; пренос вести; пренос информација; пренос 

података; пренос текста; бежични електронски 

пренос информација; дигитални пренос података; 

електронски пренос вести; електронски пренос 

докумената; електронски пренос информација; 

електронски пренос података и докумената; 

електронски пренос порука и података; електронски 

пренос поште и порука; електронски пренос 

фотографија; онлајн пренос података; пренос видео 

података; пренос видео садржаја на захтев; пренос 

дигиталних датотека; пренос подкаст садржаја; 

услуге дигиталног преноса; услуге електронског 

преноса порука; компјутерски потпомогнут пренос 

порука, података и слика; пренос података, аудио, 

видео и мултимедијалних датотека.   

41  објављивање музичких текстова; објављивање 

резултата клиничких испитивања; објављивање 

техничких прописа; продукција и објављивање 

музике; објављивање онлајн прегледа из области 

забаве; објављивање рецензија; електронско 

издаваштво; писање и објављивање текстова, осим у 

рекламне сврхе; услуге музичког издаваштва; услуге 

он-лајн дигиталног издаваштва; писање текстова; 

припрема текстова за публикације у виду брошура и 

упутстава за употребу у вези са програмима исхране 

и контролом тежине; издавање новина; уређивање 

новина; уређивање магазина; издавање и уређивање 

магазина; издавање књига и магазина; 

мултимедијално издавање магазина; онлајн издавање 

електронских магазина; издавање књига, магазина, 

годишњака и журнала; издавање модних магазина у 

забавне сврхе; мултимедијално издавање магазина, 

часописа и новина; мултимедијално издавање књига, 

магазина, дневника и електронских издања; издавање 

научних магазина који се односе на медицинску 

технологију.   
 

(210) Ж- 2022-2085 (220) 24.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE 

MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME” also trading as ‘’ΕΚΟ 

ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 11.07.01; 18.01.07; 26.01.16; 26.04.10; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.06  

(591) сива-Pантоне 2336C  

(511) 35  оглашавање.  

37  услуге чишћења и прања аутомобила; услуге 

одржавања и поправке аутомобила; услуге 

обезбеђивања објеката за самоуслужно прање 

аутомобила; услуге полирања аутомобила; кожа 

(одржавање, чишћење и поправка); услуге чишћења 

и поправке коже; услуге чишћења и неге влакана, 
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тканина, кожних материјала, коже, производа од 

коже, крзна и њихових производа; услуге одржавања 

и поправке гума; поправка гума.  
 

(210) Ж- 2022-2086 (220) 24.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME” also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street,  

151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 11.07.01; 18.01.07; 26.01.16; 26.04.10; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.06  

(591) сива-Pантоне 2336C  

(511) 35  оглашавање. 

37  услуге чишћења и прања аутомобила; услуге 

одржавања и поправке аутомобила; услуге 

обезбеђивања објеката за самоуслужно прање 

аутомобила; услуге полирања аутомобила; кожа 

(одржавање, чишћење и поправка); услуге чишћења 

и поправке коже; услуге чишћења и неге влакана, 

тканина, кожних материјала, коже, производа од 

коже, крзна и њихових производа; услуге одржавања 

и поправке гума; поправка гума.  
 

(210) Ж- 2022-2088 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

ALTEA 

(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- 2022-2089 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.05; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.06  

(591) светло сива, тамно сива, бела  

(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 
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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- 2022-2090 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.17; 24.17.03; 26.01.13; 26.01.16; 26.04.05; 

26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06  

(591) светло сива, тамно сива, бела  

(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- 2022-2091 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.04.05; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06  

(591) светло сива, тамно, сива, бела  

(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- 2022-2092 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 
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(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 

Daejeon , KR 

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

(540) 

Fiit CHANGE BEACH  

(511) 34  цигарете; дуван; замене за дуван; цигаре; 

електронске цигарете; течни раствори никотина за 

употребу у електронским цигаретама; течни 

раствори за употребу у електронским цигаретама; 

ароме, осим етеричних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; хумидори; секачи за 

цигаре; пепељаре за пушаче; кертриџи за 

електронске цигарете; ланци за врат за електронске 

цигарете; распршивачи електронске цигарете; 

артикли за пушаче (укључујући упаљаче за пушаче); 

штапићи за чишћење и дезинфекцију електронских 

цигарета; четкице за чишћење електронских 

цигарета; јастучићи за чишћење електронских 

цигарета; чистачи електронских цигарета; средства 

за чишћење електронских цигарета; уређаји за 

чишћење електронских цигарета; електрични 

чистачи за електронске цигарете; заштитне кутије за 

електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне 

цеви за испаравање цигарета; држачи за електронске 

уређаје у сврху грејања цигарета или дувана, 

дуванских производа и замене дувана; дувански 

штапићи за електронске цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-2093 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil,  

Daedeok-gu, Daejeon , KR 

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

(540) 

Fiit SPRING 

(511) 34  цигарете; дуван; замене за дуван; цигаре; 

електронске цигарете; течни раствори никотина за 

употребу у електронским цигаретама; течни 

раствори за употребу у електронским цигаретама; 

ароме, осим етеричних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; хумидори; секачи за 

цигаре; пепељаре за пушаче; кертриџи за 

електронске цигарете; ланци за врат за електронске 

цигарете; распршивачи електронске цигарете; 

артикли за пушаче (укључујући упаљаче за пушаче); 

штапићи за чишћење и дезинфекцију електронских 

цигарета; четкице за чишћење електронских 

цигарета; јастучићи за чишћење електронских 

цигарета; чистачи електронских цигарета; средства 

за чишћење електронских цигарета; уређаји за 

чишћење електронских цигарета; електрични 

чистачи за електронске цигарете; заштитне кутије за 

електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне 

цеви за испаравање цигарета; држачи за електронске 

уређаје у сврху грејања цигарета или дувана, 

дуванских производа и замене дувана; дувански 

штапићи за електронске цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-2094 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Milica Mladenović PR IT LION , Кумодрашка 158, 

11010, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 35  услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције.  

42  софтвер као услугу саас платформа као услугу 

паас дизајн рачунарског система и софтвера 

графички дизајн.  
 

(210) Ж- 2022-2103 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) MONA HOTEL MANAGEMENT d.o.o. 

Beograd-Stari grad, Цара Уроша 62-64,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, плава  

(511) 35  пословно управљање хотелима; 

презентација робе; ширење рекламних порука; 

реклама и пропаганда; организовање изложби у 

привредне или рекламне сврхе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова у пословне и рекламне сврхе.  

39  организовање излета и путовања; туристичка 

разгледања; паркирање возила; изнајмљивање 

простора за паркирање.  

41  услуге разоноде; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 
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планирање забава; организовање балова; 

организовање изложби за културне или образовне  

потребе.  

43  пансионске услуге; услуге резервисања 

туристичких смештаја (и преко туристичких агенција 

или посредника), услуге обезбеђења пића и хране; 

пружање хотелских услуга; изнајмљивање 

просторија за састанке; специјализоване хотелске 

услуге; услуге изнајмљивања конференцијских сала; 

услуге барова; услуге коктел салона; услуге кафе-

ресторана, ресторана и снек барова; услуге 

електронских информација које се односе на хотеле.   

44  услуге салона лепоте; услуге сауне; услуга 

масаже.   
 

(210) Ж- 2022-2104 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) MONA HOTEL MANAGEMENT d.o.o. 

Beograd-Stari grad, Цара Уроша 62-64,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, плава  

(511) 35  пословно управљање хотелима; 

презентација робе; ширење рекламних порука; 

реклама и пропаганда; организовање изложби у 

привредне или рекламне сврхе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова у пословне и рекламне сврхе.  

39  организовање излета и путовања; туристичка 

разгледања; паркирање возила; изнајмљивање 

простора за паркирање.  

41  услуге разоноде; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

планирање забава; организовање балова; организовање 

изложби за културне или образовне потребе.   

43  пансионске услуге; услуге резервисања 

туристичких смештаја (и преко туристичких агенција 

или посредника), услуге обезбеђења пића и хране; 

пружање хотелских услуга; изнајмљивање 

просторија за састанке; специјализоване хотелске 

услуге; услуге изнајмљивања конференцијских сала; 

услуге барова; услуге коктел салона; услуге кафе-

ресторана, ресторана и снек барова; услуге 

електронских информација које се односе на хотеле.   

44  услуге салона лепоте; услуге сауне; услуга 

масаже.   
 

(210) Ж- 2022-2106 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) MONA HOTEL MANAGEMENT d.o.o. 

Beograd-Stari grad, Цара Уроша 62-64,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, плава  

(511) 35  пословно управљање хотелима; 

презентација робе; ширење рекламних порука; 

реклама и пропаганда; организовање изложби у 

привредне или рекламне сврхе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова у пословне и рекламне сврхе.   

39  организовање излета и путовања; туристичка 

разгледања; паркирање возила; изнајмљивање 

простора за паркирање.   

41  услуге разоноде; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

планирање забава; организовање балова; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе.   

43  пансионске услуге; услуге резервисања 

туристичких смештаја (и преко туристичких агенција 

или посредника), услуге обезбеђења пића и хране; 

пружање хотелских услуга; изнајмљивање 

просторија за састанке; специјализоване хотелске 

услуге; услуге изнајмљивања конференцијских сала; 

услуге барова; услуге коктел салона; услуге кафе-

ресторана, ресторана и снек барова; услуге 

електронских информација које се односе на хотеле.   

44  услуге салона лепоте; услуге сауне; услуга 

масаже.   
 

(210) Ж- 2022-2109 (220) 25.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Društvo za proizvodnju i promet Esensa d.o.o., 

Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS 

(540) 

Regulin 
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(511) 5  биљне таблете за лечење дијабетеса; биљни 

додаци искрани; биљни екстракти за медицинске 

намене; биљни екстракти за медицинске потребе; 

биљни препарати; биљни препарати за медицинске 

потребе; биљни суплементи; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

дијететски додаци [додаци исхрани] за људе и 

животиње; дијететски додаци исхрани; дијететски 

додаци исхрани за људе и животиње; додаци 

исхрани; додаци исхрани за људску употребу; 

додаци исхрани који садрже елементе у траговима; 

додаци исхрани који садрже минерале; екстракти 

биљака и лековитог биља за медицинске потребе; 

екстракти лековитог биља; екстракти лековитог биља 

за медицинске потребе; капсуле за фармацеутску 

употребу; минерални додаци исхрани; минерални 

хранљиви додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2022-2110 (220) 28.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Ронаи Ксенија Леа, Палацкова 8/3/5,  

11000, Београд, RS 

(740) Омерагић-Пантић Маја, адвокат, Булевар 

Михајла Пупина 20/1, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.13.07; 05.13.09; 

05.13.25; 24.17.25; 25.01.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) 29  какао путер за исхрану; кикирики путер; 

напици на бази млека од кикирикија; кокос, 

осушени; кокосов путер; кокосова маст; кокосово 

млеко; кокосово млеко за кулинарску употребу; 

кокосово уље за исхрану; напици на бази кокосовог 

млека; џемови; супе; кувано поврће; сушено поврће; 

урме; воће, кувано; ђумбиров џем; салате од воћа; 

салате од поврћа; алое вера за људску исхрану; 

нискокалорични чипс од кромпира.  

30  бисквити, суви колачићи; пти-бер кекс; 

слаткиши; слаткиши од бадема; вафел производи; 

колачи; колачи од пиринча; ситни колачи; слатке 

земичке, колачићи; какао; пића на бази какаоа; 

биљни препарати за употребу као замена за кафу; 

карамеле [слаткиши]; препарати од житарица; 

плочице од житарица; грицкалице на бази житарица; 

високопротеинске плочице од житарица; цикорија 

[замена за кафу]; напици од чаја; чај; чоколада; 

намази на бази чоколаде; пића на бази чоколаде; 

чоколадни мусеви; марципан; палачинке; природни 

заслађивачи; сируп од агаве [природни заслађивач]; 

колачићи од ђумбира; какао напици са млеком; 

безглутенски хлеб; векне хлеба; хлеб без квасца; 

хлеб*; пите; сендвичи; пецива; шпагети; сладолед; 

сладоледи; посластице од кикирикија; храна на бази 

овса; овсене пахуљице; овсено брашно; пића на бази 

кафе; замене за кафу; суши; мусли; пролећне 

ролнице; тортиље; ледени чај; напици на бази 

камилице; преливи за салату; воћни преливи 

[сосoви]; грицкалице на бази пиринча; палмин 

шећер; бадемово тесто; смесе за тесто; тесто за 

колаче; тесто, полупрерађен производ; тесто за 

слатка пецива; цветови или лишће као замена за чај; 

коштуњаво воће са чоколадним преливом; 

коштуњаво воће у праху; чололадни намази који 

садрже орашасте плодове; воћне посластице; 

пиринчани крекери; макарунси од кокоса.  

32  воћни сокови; сокови од поврћа [пића]; воде 

[пића]; лимунаде; сок од парадајза [пиће]; 

безалкохолна пића; безалкохолна пића од алое вера; 

безалкохолна пића од сушеног воћа; освежавајућа 

безалкохолна пића; смутис [кашасти напици од воћа 

или поврћа]; безалкохолни напици са укусом кафе; 

безалкохолни напици са укусом чаја.  

43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге ресторана; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; декорисање 

колача; декорисање хране; информације и савети у 

вези са припремањем оброка. 

44  услуге саветовања о здрављу; дијететски и 

нутриционистички савети.  
 

(210) Ж- 2022-2113 (220) 28.11.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) Београд на води д.о.о., Карађорђева 48,  

11000, Београд, RS 

(740) Јелисавета Станишић, адвокат, Симина 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, златна  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

145 

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

37  грађевинско конструисање; поправљање у 

области грађевинарства; услуге инсталирања 

(постављања) у области грађевинарства.  

41  образовне услуге; припремање и одржавање 

обука; разонода; спортске и културне активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-2238 (220) 15.12.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

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

11000, Београд, RS 

(540) 

Para Cold 

(511) 5  лекови за људску употребу; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за медицинску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2022-2245 (220) 15.12.2022. 

 (442) 30.12.2022. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad. No:14, Umraniye , 34768, Istanbul, TR 

(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12,  

11000, Београд 

(540) 

Co-Irda 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 

146 ЗИС / RS / IPO 

 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 
16.11.2022. - 15.12.2022. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1313 промењена је у Beauty Tools DOO 

Beograd, улица Јована Ђаје 23, стан 2, 11000 Београд-

Звездара, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1314 промењена је у Beauty Tools DOO 

Beograd, улица Јована Ђаје 23, стан 2, 11000 Београд-

Звездара, RS; 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1017 извршен је 

пренос на ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, 

Шуматовачка бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-

Bрачар, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1018 извршен је 

пренос на ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, 

Шуматовачка бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-

Bрачар, RS; 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1019 извршен је 

пренос на ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, 

Шуматовачка бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-

Bрачар, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1020 извршен је 

пренос на ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, 

Шуматовачка бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-

Bрачар, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1021 извршен је 

пренос на ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, 

Шуматовачка бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-

Bрачар, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1022 извршен је 

пренос на ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, 

Шуматовачка бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-

Bрачар, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 83581 (181) 26.05.2032. 

(210) Ж- 2022-930 (220) 26.05.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Ратко Ковачевић, Крушевачка 36/14, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 05.09.19; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.10  

(591) тамно браон, браон и окер боја.   

(511) Кл. 5:  биљни препарат израђен од сувих 

екстраката биљних компоненти које улазе у састав 

препарата, а које својим активним деловањем 

помажу пацијентима оболелим од канцера.  
 

(111) 83582 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-891 (220) 19.05.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) UHTCO CORPORATION, 30 Lorne Card Drive , 

N3L 0J7, Paris, Ontario , CA 

(740) Андреј Прекајски, адвокат, Светозара 

Марковића 67/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) жута, светло браон, црна  

(511) Кл. 5:  додаци исхрани који садрже прах корена 

маке; дијететска влакна као додаци исхрани која 

садрже прах корена маке; биљни целулозни додаци 

исхрани који садрже прах корена маке; биљни чај 

као додатак исхрани; биљни екстракти као додаци 

исхрани који садрже прах корена маке; пића и 

додаци исхрани на бази маке; биљни додаци исхрани 

који садрже прах корена маке; протеински додаци 

исхрани који садрже прах корена маке; протеински 

дијететски додаци који садрже прах корена маке; 

додаци исхрани који садрже витамине, минерале и 

прах корена маке; антиоксиданти као додаци 

исхрани који садрже прах корена маке; мешавине 

протеина и прага корена маке; додаци исхрани који 

садрже протеине и прах корена маке.  

Кл. 30:  сушено и обрађено зачинско биље које 

садржи прах маке; ароме, нарочито прах корена маке 

за храну и пиће; прах маке.  

Кл. 32:  пића која садрже екстракт течне маке; 

екстракт течне маке.  
 

(111) 83583 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-471 (220) 15.03.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Referral.online DOO, Вељка Дугошевића 54, 

11050, Београд, Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.14; 20.05.11; 24.17.02; 27.05.01; 29.01.14 

(591) тамно љубичаста #322А5Е, пинк розе #ФФ6БД5, 

љубичаста #8859ФФ, тиркизно плава #3АБ8ФФ  

(511) Кл. 35:  онлајн маркетинг; услуге онлајн 

маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; оглашавање плаћањем по клику [паy пер 

цлицк оглашавање]; оглашавање; директно 

оглашавање; непосредно оглашавање; оглашавање 

путем банера; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; услуге дигиталног оглашавања; услуге 

оглашавања на интернету; изнајмљивање простора за 

оглашавање на интернету путем оглашавања 

упражњених места; услуге оглашавања за стварање 

идентитета бренда за друге; услуге оглашавања и 

рекламних информација пружених преко интернета; 
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консултантске услуге које се односе на рекламирање, 

оглашавање и маркетинг; промоција добара и услуга 

других путем оглашавања на интернет страницама; 

саветовање из области оглашавања, маркетинга и 

промотивних активности, саветодавне услуге и 

асистенција; партнерски маркетинг; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; услуге 

рекламних агенција.  

Кл. 36:  онлајн банкарство; услуге онлајн банкарства 

којем се може приступити преузимањем мобилне 

апликације; финансијска размена виртуалних валута; 

услуге мењачница; услуге плаћања електронским 

новчаником; издавање картица за електронско 

плаћање у вези са програмима бонуса и награда; 

обрада плаћања за куповину роба и услуга путем 

електронске комуникационе мреже; електронска 

обрада електронског плаћања које се врши путем 

глобалне компјутерске мреже; омогућавање 

различитих могућности плаћања путем електронских 

терминала за кориснике који су доступни у 

малопродајним трговинама; давање попуста трећим 

лицима у објектима кроз употребу чланских карти.  

Кл. 42:  софтвер у виду сервиса [саас].  
 

(111) 83584 (181) 07.02.2032. 

(210) Ж- 2022-192 (220) 07.02.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Alchemist faktor doo Beograd, Кавадарска 16, 

11040, Београд, RS 

(540) 

ALCHEMIST 

(511) Кл. 35:  административне услуге; 

административно рачуноводство; анализирање и 

истраживање тржишта; вођење послова; директан 

маркетинг; директно оглашавање; економске 

прогнозе; интернет маркетинг; испитивање јавног 

мњења; истраживања тржишта; канцеларијски 

послови; комерцијално управљање; компјутерско 

управљање подацима; консултантске и саветодавне 

услуге на пољу пословне стратегије; консултантске 

услуге које се односе на обрачунавање пореза; 

консултантске услуге у вези са истраживањем 

тржишта; консултације у вези са пословним 

маркетингом; консултације у вези са пословним 

организовањем; маркетинг; обрачун пореза; 

оглашавање; онлајн маркетинг; оптимизација 

саобраћаја са интернет странице; прикупљање 

података о истраживању тржишта; прикупљање 

података о пословању; прикупљање пословних 

информација; пружање информација из области 

маркетинга; пружање информација у вези са 

маркетингом; рачуноводство; рачуноводство, 

књиговодство и ревизија; ревизија финансијских 

извештаја; рекламирање; саветовање о непосредном 

маркетингу; састављање статистике за пословне или 

комерцијалне потребе; састављање финансијских 

извештаја; смањивање трошкова; управљање базама 

података; управљање пословним ризиком; услуге 

дигиталног оглашавања; фактурисање.  

Кл. 36:  услуге агенција за факторинг; факторинг; 

зајмови [финансирање] и есконтовање меница; 

финансирање грађевинских пројеката; финансирање 

зајмова; финансирање зајмова на основу обезбеђења; 

финансирање закупа; финансирање куповине; 

финансирање потраживања; финансирање приватним 

капиталом; финансирање, уређивање и обезбеђивање 

зајмова за друге; банкарске и услуге финансирања; 

банкарске и финансијске услуге; банкарске услуге; 

финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; инвестирање капитала; инвестирање 

средстава; услуге из области инвестирања у 

преузимање дуговања; електронска наплата дугова; 

услуге агенција за наплату дугова; услуге наплате 

дугова; услуге наплате и повраћаја дугова; услуге 

саветовања у вези са дуговима; услуге саветовање у 

вези са управљањем дуговима; услуге управљања 

дуговима; финансијске услуге које се односе на 

измирење дугова; финансијска анализа и консултантске 

услуге; финансијске анализе; финансијско оцењивање и 

анализа; банкарске, финансијске и услуге осигурања; 

услуге финансијске процене; финансијске информације 

и процене; управљање финансијским ризицима; 

финансијско управљање.  
 

(111) 83585 (181) 03.06.2032. 

(210) Ж- 2022-996 (220) 03.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Окиљевић Милуша, адвокат, Масарикова 5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.03.10; 09.03.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08 

(591) бела, црна, светло зелена.   

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; рекламне и промотивне 

услуге; пословно управљање у области транспорта и 

испоруке; услуге управљања пословима у области 

транспорта и испорука; компјутеризоване услуге 
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наручивања хране и намирница; компјутеризована 

услуга наручивања која садржи робу широке потрошње, 

храну и намирнице; услуга наручивања путем интернета 

која садржи робу широке потрошње, храну и намирнице; 

канцеларијске услуге; услуга малопродаје која садржи 

производе широке потрошње, храну и намирнице; 

услуге упоређивања производа приликом куповине; 

надзор, управљање и праћење пакета и пошиљки; надзор 

и праћење пакета и пошиљки ради обезбеђења 

благовремен е испоруке за потребе пословања; 

консултантске услуге у области пословног управљања у 

области транспорта и испоруке; пружање услуга путем 

интернет система и портала по систему пословног 

модела "корисници према пословном окружењу" ради 

трговине како би корисници могли да уносе, управљају и 

мењају своје информације о преференцијама које 

трговци користе, креирају и управљају због понуда за 

испоруку купцима.   

Кл. 39:  пружање услуга путем интернет странице са 

информацијама о услугама доставе и резервацијама 

за услугу доставе; превоз; паковање и складиштење 

робе; достава хране; достава пакета; превоз и 

испорука робе; достава порука (курирска служба); 

брза достава производа путем возила; пружање 

информација о преузимању и достави производа у 

превозу; услуге достављања; привремено 

складиштење испорука добара у транзиту; услуге 

испоруке; привремено складиштење испорука; 

пружање информација и информације о праћењу 

пошиљки за трећа лица о преузимању и статусу 

доставе путем интернета и телефона; пружање 

електронског праћења пошиљки другим лицима.   

Кл. 42:  омогућавање привремене употребе интернет 

софтвера који није за преузимање, за пружање услуга 

превоза и доставе, резервације за услуге превоза и 

доставе и отпремање моторних возила и курира до 

потрошача.   

Кл. 43:  пружање услуге путем интернет странице 

која садржи информације о услугама ресторана.   
 

(111) 83586 (181) 13.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1078 (220) 13.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

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

07336, Yeongdeungpo-gu Seoul, KR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

360˚ V Filter  

(511) Кл. 11:  клима уређаји за кућне потребе; 

системски клима уређаји; уређаји за филтрирање 

ваздуха; филтери за ваздух за филтрирање ваздуха; 

филтери за климатизацију; филтери за клима уређаје; 

филтери за пречишћиваче ваздуха; филтери за 

одвлаживаче; електричне сушаре за веш; електричне 

машине за одећу које имају функцију дезодорирања, 

стерилизације и парења одеће за потребе 

домаћинства; електричне машине за сушење веша са 

функцијама стерилизације, дезодорације и третмана 

отпорним на гужвање за потребе домаћинства; 

апарати за топли ваздух; овлаживачи; електрични 

одвлаживачи за кућну употребу; електрични 

шпорети; пречишћивачи воде за кућне потребе; 

јонизатори воде за кућне потребе; мембрански 

апарати у виду филтера за пречишћавање воде; 

соларни термални колектори (грејање); апарати за 

пречишћавање ваздуха; вентилациони уређаји 

(климе) за грејање; апарати за стерилизацију ваздуха; 

плафонски вентилатори; електрични вентилатори; 

шпорети на гас; електричне рерне; електрични 

прибор за кување; електрични фрижидери; хаубе-

напе за вентилацију (аспиратори); вентилационе 

хаубе-напе (аспиратори) за рерне.  
 

(111) 83587 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1074 (220) 06.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Симић Софија, Соње Маринковић 10/12, 

24000, Суботица, RS 

(740) Милојевић Јелена, адвокат, Футошка 1А/V/505, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 11.03.02; 20.01.05; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.17  

(511) Кл. 2:  боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту 

од рђе и труљења дрвета; материје за бојење, боје; 

мастила за штампање, обележавање и гравирање; сирове 

природне смоле; метали у облику листова и праха за 

сликање, декорисање, штампање и уметност.  

Кл. 41:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића: 

привремени смештај.  
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(111) 83588 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1152 (220) 14.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Prehrambena industrija Budimka d.o.o. 

Požega, Златиборска б.б., 31210, Пожега, RS 

(740) Милош Ј. Лазаревић, адвокат, Новопазарска 

12/5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.03  

(591) тамно плавозелена, светло зелена, црвена  

(511) Кл. 29:  воће конзервисано; воћна пулпа; 

џемови; залеђено воће; краставчићи; конзервисано 

поврће; сушено поврће; смрзнуто воће; пектин за 

кулинарске намене; кисели краставац; воће у 

конзерви; конзервисана паприка; пире од јабука; 

замрзнуто-сушено поврће; дехидрисано поврће; 

лиофилизовано поврће; воће кувано; воћни желе; 

ђумбиров џем; рибљи желатин за исхрану; препарати 

за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување; 

мармелада; маслине конзервисане; салате од воћа; 

сок од парадајза за кување; кора од воћа; 

конзервисане печурке; воћни чипс; воће 

конзервисано у алкохолу; поврће у конзерви; компот 

од бруснице; грицкалице на бази воћа; мусеви од 

поврћа; конзервисан бели лук.  

Кл. 30:  ароматични додаци за храну; додаци јелима; 

сладолед; природни заслађивачи; ароме за колаче, 

изузев етарских уља; тесто за колаче; везивни агенси 

за сладолед; лед природни или вештачки; кечап 

(сос); мед; пите; чатни (додатак јелима); тарт (слатка 

пита без горње коре); ароме које нису етарска уља; 

овсене пахуљице; умак од парадајза; мајонез; воћни 

желе (слаткиши); мусли; смрзнити јогурт 

(посластичарски); ледени чај; напици од чаја; 

преливи за салату; конзервисане баштенске траве 

(зачини); глазуре за колаче; десерти у облику муса ( 

слаткиши).   

Кл. 31:  воће свеже; бобичасто воће свеже; остаци 

воћа (комина); комина; агруми (јужно воће) свежи; 

орашасто воће непрерађено; краставци свежи.   

Кл. 32:  смутис (кашасти напици од воћа или 

поврћа); безалкохолни воћни екстракти; воћни 

сокови; безалкохолни воћни напици; воћни нектар 

(безалкохолни); сокови од поврћа (пића); сирупи за 

пића; воде (пића); лимунаде; сирупи за лимунаде; 

сок од парадајза (пиће); безалкохолна пића; сок од 

јабуке безалкохолни.  

Кл. 33:  воћни екстракти алкохолни; дестилована 

пића; јабуковача.  

Кл. 40:  гњечење воћа; млевење, замрзавање хране.   
 

(111) 83589 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1153 (220) 14.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Prehrambena industrija Budimka d.o.o. 

Požega, Златиборска б.б., 31210, Пожега, RS 

(740) Милош Ј. Лазаревић, адвокат, Новопазарска 

12/5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.03  

(591) тамно плавозелена, светло зелена, црвена  

(511) Кл. 29:  воће конзервисано; воћна пулпа; 

џемови; залеђено воће; краставчићи; конзервисано 

поврће; сушено поврће; смрзнуто воће; пектин за 

кулинарске намене; кисели краставац; воће у 

конзерви; конзервисана паприка; пире од јабука; 

замрзнуто-сушено поврће; дехидрисано поврће; 

лиофилизовано поврће; воће кувано; воћни желе; 

ђумбиров џем; рибљи желатин за исхрану; препарати 

за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување; 

мармелада; маслине конзервисане; салате од воћа; 

сок од парадајза за кување; кора од воћа; 

конзервисане печурке; воћни чипс; воће 

конзервисано у алкохолу; поврће у конзерви; компот 

од бруснице; грицкалице на бази воћа; мусеви од 

поврћа; конзервисан бели лук.  

Кл. 30:  ароматични додаци за храну; додаци јелима; 

сладолед; природни заслађивачи; ароме за колаче, 

изузев етарских уља; тесто за колаче; везивни агенси 

за сладолед; лед природни или вештачки; кечап 

(сос); мед; пите; чатни (додатак јелима); тарт (слатка 

пита без горње коре); ароме које нису етарска уља; 

овсене пахуљице; умак од парадајза; мајонез; воћни 

желе (слаткиши); мусли; смрзнити јогурт  
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(посластичарски); ледени чај; напици од чаја; 

преливи за салату; конзервисане баштенске траве 

(зачини); глазуре за колаче; десерти у облику муса ( 

слаткиши).   

Кл. 31:  воће свеже; бобичасто воће свеже; остаци 

воћа (комина); комина; агруми (јужно воће) свежи; 

орашасто воће непрерађено; краставци свежи.   

Кл. 32:  смутис (кашасти напици од воћа или 

поврћа); безалкохолни воћни екстракти; воћни 

сокови; безалкохолни воћни напици; воћни нектар 

(безалкохолни); сокови од поврћа (пића); сирупи за 

пића; воде (пића); лимунаде; сирупи за лимунаде; 

сок од парадајза (пиће); безалкохолна пића; сок од 

јабуке безалкохолни.  

Кл. 33:  воћни екстракти алкохолни; дестилована 

пића; јабуковача.  

Кл. 40:  гњечење воћа; млевење, замрзавање хране.   
 

(111) 83590 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1150 (220) 14.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

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

 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.09.10; 03.09.24; 08.01.14; 19.03.05; 24.17.04; 

25.05.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.13  

(591) црна, жута, црвена  

(511) Кл. 30:  крекери; слани производи направљени 

од брашна.  
 

(111) 83591 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1148 (220) 14.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

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

11000, Београд 

 

(540) 

 

(531) 03.09.10; 03.09.24; 08.01.14; 19.03.05; 24.17.04; 

25.05.03; 26.11.06; 26.11.09; 29.01.13  

(591) црна, ружичаста, жута, беж  

(511) Кл. 30:  мешавине грицкалица које садрже 

крекере и переце;  слани производи направљени од 

брашна.  
 

(111) 83592 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1149 (220) 14.06.2022. 

 (151) 16.11.2022. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.09.10; 03.09.24; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.17; 29.01.13  

(591) црна, жута, црвена  

(511) Кл. 30:  крекери; слано пециво; мешавине 

грицкалица које садрже крекере и переце;  слани 

производи направљени од брашна.  
 

(111) 83593 (181) 14.03.2032. 

(210) Ж- 2022-484 (220) 14.03.2022. 

 (151) 17.11.2022. 
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(732) Милош Срећковић and Ана МАрија 

Обрадовић, Шантићева 32, 34000, Крагујевац, RS i 

Војводе Мишића 30/22, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 09.01.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.08  

(591) црна, зелена, љубичаста, розе  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

Кл. 35:  oглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.   

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.   
 

(111) 83594 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-690 (220) 13.04.2022. 

 (151) 17.11.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.23; 09.01.10; 23.01.01; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, црна, бела, жута, наранџаста  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за алкохолна 

пића направљен од хартије и картона; штампане 

ствари; фотографије; канцеларијски материјал; 

нарочито етикете и налепнице за производе и 

амбалажа за паковање производа, штампани каталози 

и маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна 

пића (изузев пива); битере  (горка алкохолна пића); 

дигестиве (ликере и жестока пића).  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива); битери (горка 

алкохолна пића); дигестиви (ликери и жестока пића).  

Кл. 35:  оглашавање, рекламирање, трговина на 

велико и мало алкохолним пићима (изузев пивом); 

битерима ( горким алкохолним пићима); 

дигестивима ( ликерима и жестоким пићима).  
 

(111) 83595 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-691 (220) 13.04.2022. 

 (151) 17.11.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(740) MLM VINUM DOO, Костолањи Арпада 104А, 

24418, Шупљак 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 26.04.16; 26.04.22; 26.11.03; 26.11.08; 

26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тиркизна зелена, тамна зелена, бела, жута  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за алкохолна 

пића направљен од хартије и картона; штампане 

ствари; фотографије; канцеларијски материјал; 

нарочито етикете и налепнице за производе и 

амбалажа за паковање производа, штампани каталози 

и маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна 

пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића); 

дигестиве (ликере и жестока пића).  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива); битери (горка 

алкохолна пића); дигестиви (ликери и жестока пића).  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и на мало алкохолним пићима (изузев пивом); 

битерима (горким алкохолним пићима); дигестивима 

(ликерима и жестоким пићима).  
 

(111) 83596 (181) 03.06.2032. 

(210) Ж- 2022-998 (220) 03.06.2022. 

 (151) 17.11.2022. 

(732) МЕТРУМ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за извођење радова у грађевинарству 

Вршац, Војнички трг 1/локал 2, 26300, Вршац, RS 
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(540) 

 

(531) 17.05.01; 17.05.02; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) - ПАНТОНЕ 448 У, ПАНТОНЕ РЕД 032.  

(511) Кл. 37:  грађевинске услуге: изградња: 

грађевински надзор: рушење објеката: изнајмљивање 

машина за ископавање: пружање информација у вези 

са изградњом: консултације о грађењу.  

Кл. 39:  транспортне услуге, превоз камионом, 

истовар терета, услуге комерцијалног превоза терета.  

Кл. 42:  грађевинско пројектовање и архитектонске 

услуге, архитектонске услуге, саветовање из области 

архитектуре, грађевинско пројектовање, дизајн 

ентеријера, инжењерске услуге (инжењеринг), 

пројектовање модела рачунарком симулацијом.  
 

(111) 83597 (181) 13.05.2032. 

(210) Ж- 2022-859 (220) 13.05.2022. 

 (151) 17.11.2022. 

(732) LLC JTI RUSSIA, 1 Krasnogvardeyskiy proezd, 

15, floors 28-32, 123112, Moscow, RU 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

DONTABAK 

(511) Кл. 34:  дуван, било да је прерађен или 

непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за 

ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван; 

цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице.  
 

(111) 83598 (181) 07.03.2032. 

(210) Ж- 2022-408 (220) 07.03.2022. 

 (151) 18.11.2022. 

(732) Musashi Co., Ltd., 20-36, Ginza 8-chome,  

Chuo-ku, Tokyo, JP 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак адвокати и 

патентни заступници, Ресавска 34, 11000, Београд 

(540) 

TELLAC 

(511) Кл. 7:  мотори, изузев мотора за копнена 

возила; машинске спојнице и ремење, изузев за 

копнена возила; пољопривредне справе; инкубатори 

за јаја; машине и њихове прикључне справе за 

папирни новац, тикете, картице, метални новац, 

медаље, металне дискове.  

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(надзор), спасавање и наставу; апарати за снимање 

преноса или репродуковање звука или слика; магнетни 

носиоци података, плоче за снимање звука; аутоматске 

машине за продају и механизми за апарате који се 

покрећу кованицама; регистар касе; рачунске машине, 

опрема за обраду података и рачунари; апарати за 

гашење пожара; машине и апарати за употребу у 

бројању, сортирању, повезивању и издавању новца, 

наиме машине за паковање металног новца, машине за 

бројање металног новца, машине за издавање металног 

и папирног новца, машине за повезивање папира и 

папирног новца, машине за бројање папирног новца, 

машине за слагање новца, машине за откривање 

фалсификованог новца, машине за мењање новца, 

машине за депоновање новца, банкомати, финансијски 

терминали; машине за бројање папира, машине за 

бројање карата и машине за бројање жетона; читачи 

картица; машине за гласање; електричне и електронске 

машине и апарати за канцеларијску употребу.  

Кл. 16:  папир и  картон ; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и прибор за писање; лепак за папир или 

употребу у домаћинству; материјал за уметнике; 

сликарске четкице; писаће машине и канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, изузев намештаја; 

материјал за наставу и обуку, изузев апарата; материјали 

за паковање од пластике; штампарска слова; клишеи.  
 

(111) 83599 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1195 (220) 20.06.2022. 

 (151) 18.11.2022. 

(732) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME”, also trading as ‘’ΕΚΟ 

ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.03; 25.05.03; 26.04.22; 26.11.13; 26.11.21; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.13  
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(591) љубичаста (Пантоне 275 Ц), црвена (Пантоне 

186 Ц), карбон сива (Царбон Паттерн)  

(511) Кл. 4:  мазива опште намене, ваздухопловна 

горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од 

биомасе, запаљива горива, запаљива агломерисана 

горива, запаљиви материјали, запаљиви производи, 

запаљиве материје за употребу у апаратима за 

грејање, помоћна средства за сагоревање (нафтни 

производи), добијени од деривата сирове нафте, 

сирова нафта, уље са унутрашњим сагоревањем, 

моторна уља, екстра девичанска моторна уља, 

фосилна горива, адитиви за гориво за спречавање 

таложења пепела у апаратима за сагоревање 

фосилног горива, горива за авионе, бродска горива, 

горива за гриловање, горива од сирове нафте, 

мешавине горива, горива обогаћена кисеоником 

(мешавине), лож уље, горива за осветљење, горива 

од сирове нафте, горива добијена од нафте, горива за 

употребу при роштињању, течна горива, горива 

(укључујући моторна горива), лож уље за грејање у 

домаћинству, гас уље (мазут) за грејање у 

индустрији, мазут, високооктански бензин, 

угљоводонична једињења, угљоводонична горива, 

индустријска уља и масти, мазива, индустријски 

парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна 

горива, фосилна моторна горива, моторна горива, 

адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља, 

бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и 

прерађена нафта.  

Кл. 35:  малопродајне и велепродајне услуге у вези 

са: мазивима опште намене, горивима за 

ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом, 

горивом од биомасе, запаљивим горивима, 

запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим 

материјалима, запаљивим производима, запаљивим 

материјама за употребу у апаратима за грејање, 

производима за помоћ при сагоревању (нафтни 

производи), производима сирове нафте добијеним 

њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са 

унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра 

девичанским моторним уљима, фосилним горивима, 

адитивима за горива за спречавање таложења пепела 

у апаратима за сагоревање фосилних горива, 

горивима за авионе, бродским горивима, горивима за 

употребу при гриловању, горивима од сирове нафте, 

мешавином горива, горивима обогаћеним 

кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за 

осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима 

за употребу при роштиљању, течним горивима, 

горивима (укључујући моторна горива), мазутом, 

мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут) 

за грејање у индустрији, високооктанским бензином, 

угљоводоничним једињењима, угљоводоничним 

горивима, индустријским уљима и мастима, 

мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима, 

бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним 

моторним горивима, моторним горивима, адитивима 

за гориво (нехемијским), моторним уљима, 

бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и 

прерађеном нафтом.  
 

(111) 83600 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1005 (220) 06.06.2022. 

 (151) 18.11.2022. 

(732) БАХУС д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10, 

35250, Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.12; 19.07.16; 19.07.25; 19.08.25  

(554) Тродимензионални знак  

(511) Кл. 5:  дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини, храна за бебе; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње.  

Кл. 21:  пластичне боце; флаше [боце].  

Кл. 32:  безалкохолна пића; пића од воћа и воћни 

сокови; сирупи и други препарати за производњу 

пића; минералне и содне воде; енергетска пића.  
 

(111) 83601 (181) 17.02.2032. 

(210) Ж- 2022-257 (220) 17.02.2022. 

 (151) 18.11.2022. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS 

(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска 

4, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.17.02; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, црвена  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; средства за 

варење за медицинску употребу; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лаксативи; алгинати 

за фармацеутске намене; алуминијум ацетат за 

фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску 

употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за 

медицинску употребу; ензими за медицинску 

употребу; желатин за медицинску употребу; 

магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе 

[вазелин] за медицинску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пургативи [средства за чишћење]; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за 

фармацеутску употребу.  

Кл. 35:  дистрибуција узорака; дистрибуција 

рекламног материјала; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау per click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; писање рекламних текстова; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; развој концепта оглашавања; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге односа са медијима; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења конкуренције; услуге посредовања у 

трговини; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.   
 

(111) 83602 (181) 19.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1435 (220) 19.08.2021. 

 (151) 18.11.2022. 

(732) DESING DOO, Смолућска 10, 11070, 

 Нови Београд, RS 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16, 

11000, Београд 

 

 

 

(540) 

 

(531) 05.07.16; 24.17.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, тамно црвена, зелена, браон  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, джемови, компоти; 

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

Кл. 30:  брашно и поизводи од житарица; хлеб, 

пециво; шећер, мед, меласа; сирће, сосови и други 

додаци јелу.  

Кл. 31:  свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; 

храна и пиће за животиње.  

Кл. 32:  пиво; безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.  

Кл. 33:  алкохолна пића; алкохолни препарати за 

прављење напитака.  
 

(111) 83603 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1193 (220) 20.06.2022. 

 (151) 18.11.2022. 

(732) Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-

Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

EXACQ 

(511) Кл. 9:  рачунарски хардвер, односно сервери за 

употребу са системима за надзор; рачунарски 

софтвер за кодирање, снимање, декодирање, 

умрежавање, архивирање, складиштење, управљање, 

репродукцију и манипулацију распоредом видео и 

аудио података са уређаја за надзор; софтвер који се 

може преузети за омогућавање прегледа, 

претраживања, репродукције и процене видео и 

аудио података са уређаја за надзор на мобилним 

телефонима, таблет рачунарима и ручним уређајима; 

софтвер који се може преузети за активирање аларма 

надзорних и сигурносних уређаја помоћу мобилних 
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телефона, таблет рачунара и ручних уређаја; хардвер 

и софтвер за видео надзор који се користи за 

кодирање, снимање, декодирање и мрежни видео и 

аудио запис са сигурносних камера; софтвер за 

претраживање, репродукцију и архивирање 

снимљеног видеа и аудио записа; софтвер за 

креирање виртуелних група сигурносних камера без 

обзира на локацију хардвера; тастатуре за употребу 

са уређајима и системима за надзор; електронске 

публикације које се могу преузети у облику 

приручника за употребу, корисничких водича, 

памфлета и брошура о системима за надзор, за 

употребу и намењене системима за надзор.  
 

(111) 83604 (181) 27.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1232 (220) 27.06.2022. 

 (151) 21.11.2022. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 24.17.25; 27.03.02; 27.05.09; 27.05.12; 

28.07.00  

(511) Кл. 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.  

Кл. 5:  фармацеутски и медицински препарати; 

фармацеутски лекови; медицинске креме за лечење 

дерматолошких проблема; медицински препарати за 

негу коже у сврхе естетске медицине; фармацеутски 

препарати за лечење поремећаја коже; фармацеутски 

препарати за негу коже; фармацеутски препарати 

који се продају у претходно напуњеним 

шприцевима; ензими за медицинску употребу; 

медицински препарати за уклањање тетоважа; 

аналгетске креме за локалну примену; 

адстригенти за медицинске намене; алкохол за 

фармацеутске намене; алкохоли за топикалну 

употребу; алуминијум ацетат за фармацеутску 

употребу; аналгетици; локални анестетици; 

антибактеријска средства за чишћење; 

антибактеријски гелови; антибиотске креме; 

препарати за чишћење коже за медицинске потребе; 

вата за медицинску употребу; газа за медицинску 

употребу; влажне медицинске марамице; 

вишенаменски медицински балзами против болова; 

дермални филери за убризгавање; дијагностички 

агенси, препарати и супстанце за медицинске 

потребе; гелови, креме и раствори за дерматолошку 

употребу; дезинфекцијске марамице за једнократну 

употребу; креме за дерматолошку употребу; локални 

гелови за медицинску и терапеутску употребу; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; дијететски додаци за људе; 

додаци исхрани са козметичким дејством; фластери, 

материјали за завијање; дезинфекциона средства.  

Кл. 8:  ручни апарати и инструменти, њихове 

компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за 

игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и 

инструменти, њихове компоненте и опрема, за 
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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, 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.  

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума за 

културне и едукативне сврхе, наиме у области 

здравља, начина живота, козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење 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.  

Кл. 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.  
 

(111) 83605 (181) 27.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1233 (220) 27.06.2022. 

 (151) 21.11.2022. 
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(732) BJ Acquisition LLC, 52-16 Barnett Avenue, 

Long Island City, New York 11104, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

BETSEY JOHNSON 

(511) Кл. 16:  канцеларијски материјал; свеске са 

празним листовима; блокови за цртање; празни 

дневници за писање; кесе за поклоне; кутије за 

поклоне; стоне кутије за канцеларијски материјал; 

папирне салвете.  

Кл. 20:  неметалне кутије за складиштење за општу 

употребу.  

Кл. 21:  папирне чаше; посуђе; посуде за употребу у 

домаћинству.  
 

(111) 83606 (181) 27.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1234 (220) 27.06.2022. 

 (151) 21.11.2022. 

(732) BJ Acquisition LLC, 52-16 Barnett Avenue, 

Long Island City, New York 11104, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

LUV BETSEY BY BETSEY 

JOHNSON 

(511) Кл. 16:  канцеларијски материјал; свеске са 

празним листовима; блокови за цртање; празни 

дневници за писање; кесе за поклоне; кутије за 

поклоне; стоне кутије за канцеларијски материјал; 

папирне салвете.  

Кл. 20:  неметалне кутије за складиштење за општу 

употребу.  

Кл. 21:  папирне чаше; посуђе; посуде за употребу у 

домаћинству.  
 

(111) 83607 (181) 18.02.2032. 

(210) Ж- 2022-271 (220) 18.02.2022. 

 (151) 21.11.2022. 

(732) Стефан Живојиновић, Данила Лекића 

Шпанца 31, Београд, RS 

(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24  

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

лосиони за косу; сапуни.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини; 

дијететски додаци исхрани за људе.  
 

(111) 83608 (181) 08.03.2032. 

(210) Ж- 2022-418 (220) 08.03.2022. 

 (151) 21.11.2022. 

(732) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 

1075, Coral Gables, FL 33146-3108, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 02.09.23; 03.06.05; 26.04.15; 26.04.16; 

26.04.24  

(511) Кл. 9:  рачунарски хардвер; паметни сатови; 

паметни накит; оптичарски производи; наочаре за 

сунце; наочаре за виртуелну стварност; слушалице 

које се носе на глави; сетови слушалица који се носе 

на глави; сетови слушалица који се носе на глави за 

видео игрице; рачунарски периферни уређаји за 

видео игрице; футроле за рачунаре, паметне 

телефоне, слушалице које се носе на глави, сетове 

слушалица који се носе на глави за видео игрице и 

уређаје за видео игрице; знакови са диодама које 

емитују светлост (лед); неонски знакови; ланац 

блокова; криптовалута; хардверски новчаник за 

криптовалуте; мултимедијалне датотеке 

незаменљивих токена (нфт); музичке датотеке 

незаменљивих токена (нфт); сликовне датотеке 

незаменљивих токена (нфт); видео датотеке 

незаменљивих токена (нфт); текстуалне датотеке 

незаменљивих токена (нфт); аудио датотеке 

незаменљивих токена (нфт); сликовне, музичке, 

аудио, видео и мултимедијалне датотеке које су 

потврђене помоћу незаменљивих токена (нфтс); 

електронске публикације које се могу преузети са 

интернета; дигиталне слике, аудио, видео и 

мултимедијалне датотеке; рачунарска графика; 

софтвер; софтвер за ланац блокова; софтвер за 

дистрибуиране књиге; софтвер за криптографију; 

софтвер за коришћење са криптовалутама; софтвер 
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за коришћење са дигиталном валутом; софтвер за 

коришћење са виртуелном валутом; софтвер за 

ковање, креирање и издавање дигиталних средстава, 

дигиталних токена, крипто-жетона, услужних 

токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних 

колекционарских предмета, крипто-колекционарских 

предмета, криптовалута, дигиталних валута и 

виртуелних валута; софтвер за преглед и 

обезбеђивање приступа дигиталној имовини, 

дигиталним токенима, крипто-жетонима, помоћним 

токенима, незаменљивим токенима (нфт), 

дигиталним колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама; 

софтвер за дистрибуцију, трговину, складиштење, 

слање, пријем, прихватање и пренос дигиталних 

средстава, дигиталних токена, крипто-жетона, 

услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто-

колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелне валуте; софтвер за 

децентрализоване финансије; софтвер за креирање и 

извршавање паметних уговора; софтвер за развој 

децентрализованих апликација; софтвер за снимање, 

управљање, праћење и пренос власничких интереса у 

децентрализованим аутономним организацијама; 

софтвер за управљање и владање децентрализованим 

аутономним организацијама; софтвер за учешће и 

гласање у децентрализованим аутономним 

организацијама; софтвер за извршење и 

евидентирање финансијских трансакција; софтвер 

дистрибуиране књиге за употребу у процесуирању 

финансијских трансакција; софтвер за електронски 

трансфер средстава; софтвер за коришћење као 

новчаник за криптовалуте; софтвер за коришћење 

као електронски новчаник; софтвер за креирање и 

управљање електронским новчаницима; софтвер за 

плаћање дигиталном валутом и мењачке трансакције; 

софтвер за управљање и валидацију трансакција које 

укључују дигитална средства, дигиталне токене, 

крипто-жетоне, помоћне токене, незаменљиве токене 

(нфт), дигиталне колекционарске предмете, крипто-

колекционарске предмете, криптовалуте, дигиталне 

валуте и виртуелне валуте; софтвер за обраду 

електронских плаћања; софтвер за игрице; софтвер 

виртуелну реалност; софтвер за креирање 

незаменљивих токена (нфтс); софтвер за управљање 

и верификацију трансакција на ланцу блокова; 

софтвер за развој игрица; алати за развој софтвера за 

игрице; софтвер ланца блокова за игрице; софтвер за 

рударење криптовалута; софтвер за узгој 

криптовалута; софтвер за организовање и 

спровођење аукција; софтвер за гласање; софтвер за 

друштвено умрежавање; алати за развој софтвера; 

софтвер за креирање, управљање и интеракцију са 

онлајн заједницом; софтвер за креирање, управљање 

и приступ групама унутар виртуелних заједница; 

софтвер за дељење датотека; комуникацијски 

софтвер; софтвер за слање и пријем електронских 

порука, графика, слика, аудио и аудио визуелних 

садржаја путем интернета и комуникационих мрежа; 

софтвер за креирање, уређивање, отпремање на 

интернет, преузимање са интернета, приступање, 

прегледање, објављивање, приказивање, означавање, 

вођење блогова, стримовање, повезивање, 

записивање, указивање на расположење, 

коментарисање, гласање, прикључивање, пренос и 

размену или пружање електронских медија или 

информације путем рачунарских и комуникационих 

мрежа на други начин; софтвер за обраду слика, 

графике, звука, видеа и текста; софтвер за 

прикупљање, управљање, уређивање, организовање, 

модификовање, пренос, размену и складиштење 

података и информација; софтвер за пренос, размену, 

пријем, преузимање, приказивање, интеракцију и 

пренос садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела, 

аудиовизуелних дела, књижевних дела, података, 

датотека, докумената и електронских дел; софтвер за 

електронску трговину; софтвер за електронску 

трговину који омогућава корисницима да обављају 

електронске пословне трансакције преко глобалног 

рачунара, интернета и комуникационих мрежа; софтвер 

за обраду електронских трансакција; софтвер за 

организовање, претрагу и управљање догађајима; 

софтвер за креирање налога и одржавање и управљање 

информацијама о финансијским трансакцијама на 

дистрибуираним књигама и трансфер новца мрежама за 

плаћање; софтвер за коришћење у финансијском 

трговању; софтвер за коришћење у финансијској 

размени; софтвер за обезбеђивање аутентификације 

страна у финансијској трансакцији; софтвер за вођење 

књига финансијских трансакција; софтвер за 

управљање криптографском безбедношћу 

електронских преноса преко рачунарских мрежа; 

софтвер за шифровање и омогућавање безбедног 

преноса дигиталних информација преко интернета; 

софтвер за конверзију валута.  

Кл. 14:  накит; бижутерија; сатови; привесци за 

кључеве; прстенови за кључеве.  

Кл. 16:  штампане публикације; књиге; картице за 

игру; часописи; слике; постери; канцеларијски 

материјал; колекционарске сличице, за размену.  

Кл. 18:  торбе; ранчеви; пртљаг; новчаници.  

Кл. 24:  ћебад; прекривачи за кревете.  

Кл. 25:  одећа; капе; покривала за главу; јакне; 

дресови; панталоне; кошуље; мајице; џемпери; 

дуксерице; ципеле; мараме; патике; чарапе.  

Кл. 27:  ћилими; теписи; простирке.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; фигурице 

за игру; плишане играчке; акционе фигурице за 

играње; лопте; кошаркашке лопте; карте за играње; 

сличице за размену (карте за игре); ручне конзоле за 
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играње електронских, рачунарских, интерактивних и 

видео игара; уређаји за игре; мобилни уређаји за 

игре; машине за игре за забаву; конзоле за игру; 

контролери игара за рачунарске и видео игрице; 

џојстици за рачунарске игрице; џојстици за видео 

игрице; мишеви прилагођени за играње игрица на 

рачунару; тастатуре прилагођене за играње игрица на 

рачунару; скејтбордови; даске за скејтборд.  

Кл. 32:  пиво; енергетска пића; безалкохолни напици; 

безалкохолна пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића; вино; жестока пића; 

жестоки напици; ликери; коктели.  

Кл. 35:  малопродајне услуге које се односе на сву 

робу пријављену у класама 9,14,16,18,24,25,27,28,32 

и 33; услуге оглашавања; маркетиншке услуге; 

истраживање тржишта; услуге промоције; услуге 

пословног саветовања; олакшавање размене и 

продаје производа и услуга путем рачунарских и 

комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн 

могућности за повезивање купаца са продавцима; 

обезбеђивање онлајн тржишта; обезбеђивање онлајн 

тржишта за дигиталну имовину, дигиталне токене, 

крипто-жетоне, услужне токене, незаменљиве токене 

(нфт), дигиталне колекционарске предмете, крипто-

колекционарских предмете, криптовалуте, дигиталне 

валуте и виртуелне валуте; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце дигиталне робе са 

аутентификованим незаменљивим токенима (нфт); 

пружање онлајн тржишта за изнајмљивање, 

позајмљивање и трговину дигиталном имовином, 

дигиталним токенима, крипто-жетонима, услужним 

токенима, незаменљивим токенима (нфт), 

дигиталним колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама; 

обезбеђивање виртуелног тржишта за дигиталну 

имовину, дигиталне токене, крипто-жетоне, помоћне 

токене, незаменљиве токене (нфт), дигиталне 

колекционарске предмете, крипто-колекционарске 

предмете, криптовалуте, дигиталне валуте и 

виртуелне валуте; обезбеђивање виртуелног 

тржишта за купце и продавце дигиталне робе са 

аутентификованим незаменљивим токенима (нфт); 

обезбеђивање виртуелног тржишта за изнајмљивање, 

позајмљивање и трговину незаменљивим токенима 

(нфт); олакшавање размене и продаје услуга и 

производа трећих лица путем рачунарских и 

комуникацијских мрежа; обезбеђивање онлајн 

тржишта за продавце робе и/или услуга; услуге 

продаја на аукцији; услуге гласања; промовисање 

роба и услуга других путем рачунарских и 

комуникацијских мрежа.  

Кл. 36:  финансијске услуге; новчане услуге; услуге 

новчаних трансакција; услуге финансијске размене; 

банкарске услуге; услуге криптовалута; услуге 

дигиталне валуте; услуге електронске валуте; услуге 

виртуелне валуте; услуге размене криптовалута; 

услуге трговања криптовалутама; обрада плаћања 

криптовалутама; услуге електронског плаћања; 

услуге електронског новчаника; услуге мењања 

валута; услуге трговања валутама; услуге обраде 

плаћања; услуге кредитирања; стварање и издавање 

дигиталних средстава, дигиталних токена, крипто-

жетона, услужних токена, незаменљивих токена 

(нфт), дигиталних колекционарских предмета, 

крипто-колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелних валута; 

дистрибуција, трговина, позајмљивање, размена, 

складиштење и пренос дигиталних средстава, 

дигиталних токена, крипто-жетона, услужних 

токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних 

колекционарских предмета, крипто- 

колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелних валута; пружање 

финансијских информација; пружање информација у 

областима дигиталних средстава, дигиталних токена, 

крипто-жетона, услужних токена, незаменљивих 

токена (нфт), дигиталних колекционарских предмета, 

крипто-колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелних валута; 

финансијски послови, односно финансијско 

управљање, финансијско планирање, финансијско 

предвиђање, управљање финансијским портфолиом 

и финансијска анализа и саветовање; финансијске 

информације дате електронским путем; брокерске 

услуге; услуге трговања валутама; услуге управљања 

инвестицијама; услуге плаћања путем електронске 

трговине; услуге верификације плаћања засноване на 

ланцу блокова.  

Кл. 38:  комуникационе услуге; телекомуникационе 

услуге; услуге емитовања; услуге електронске 

размене порука; стриминг аудио, видео и дигиталних 

медијских садржаја на интернету; стриминг 

електронских и видео игара; обезбеђивање соба за 

ћаскање на интернету; обезбеђивање онлајн форума 

за пренос порука међу корисницима рачунара; 

стриминг (проток) података; пренос информација и 

слика помоћу рачунара; пружање онлајн форума 

заједнице за кориснике ради размене и стримовања 

(протока) информација, аудио, видео, вести у 

реалном времену, забавних садржаја и информација; 

пружање корисничког приступа дигиталним 

сликама, тексту, аудио, видео, игрицама, 

мултимедијалним садржајима, дигиталним 

колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима и незаменљивим 

токенима (нфт); електронски пренос садржаја и 

података виртуелне и проширене стварности.  

Кл. 41:  услуге разоноде; продукција и дистрибуција 

филмова, филмских, радио, телевизијских и веб 

програма; продукција и постпродукција 

мултимедијалних забавних садржаја; обезбеђивање 
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филмова, телевизијских емисија, веб преноса, 

аудиовизуелних и мултимедијалних дела који се не 

могу преузети путем интернета; продукција звучних, 

видео и мултимедијалних снимака; пружање 

електронских, рачунарских и видео игара на мрежи ; 

услуге аркадне играонице са садржајима виртуелне 

реалности; услуге игара виртуелне реалности; услуге 

електронског издаваштва; услуге разоноде, наиме, 

пружање интерактивне забаве, игара, садржаја и 

искустава виртуелне реалности, проширене 

стварности и мешовите стварности; услуге разоноде, 

наиме, пружање онлајн виртуелне реалности, 

проширене реалности и окружења мешовите 

стварности; продукција видеа виртуелне реалности, 

проширене реалности и видео записа мешовите 

реалности у забавне сврхе; продукција и издавачке 

услуге мултимедијалне забаве; организовање 

изложби, догађаја и конференција у забавне и 

културне сврхе.  

Кл. 42:  софтвер као услуга (саас); платформа као 

услуга (паас); услуге рачунарства у облаку; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; услуге развоја рачунарских, електронских 

и видео игрица; организација, управљање и владање 

децентрализованим аутономним организацијама 

(дао); евидентирање, управљање и праћење 

власничких интереса у децентрализованим 

аутономним организацијама (дао); дизајн и развој 

децентрализованих апликација; развој и 

имплементација паметних уговора; услуге 

информационих технологија; електронске 

публикације које се не могу преузети са интернета; 

дигиталне слике, аудио, видео и мултимедијалне 

датотеке које се не могу преузети са интернета; 

рачунарска графика која се не може преузети са 

интернета; софтвер који се не може преузети са 

интернета; софтвер ланца блокова који се не може 

преузети са интернета; софтвер дистрибуиране 

књиге који се не може преузети са интернета; 

софтвер за криптографију који се не може преузети 

са интернета; софтвер за коришћење са 

криптовалутама који се не може преузети са 

интернета; софтвер за коришћење са дигиталном 

валутом који се не може преузети са интернета; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

коришћење са виртуелном валутом; софтвер који се 

не може преузети са интернета за ковање, креирање 

и издавање дигиталне имовине, дигиталних токена, 

крипто-жетона, услужних токена, незаменљивих 

токена (нфт), дигиталних колекционарских предмета, 

крипто-колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелних валута; софтвер 

који се не може преузети са интернета за преглед и 

пружање приступа дигиталној имовини, дигиталним 

токенима, крипто-жетонима, услужним токенима, 

незаменљивим токенима (нфт), дигиталним 

колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

дистрибуцију, трговину, складиштење, слање, 

пријем, прихватање и пренос дигиталне имовине, 

дигиталних токена, крипто-жетона, услужних 

токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних 

колекционарских предмета, крипто-колекционарских 

предмета, криптовалута, дигиталне валуте и 

виртуелне валуте; софтвер који се не може преузети 

са интернета за децентрализоване финансије; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

креирање и извршавање паметних уговора; софтвер 

који се не може преузети са интернета за развој 

децентрализованих апликација; софтвер који се не 

може преузети са интернета за снимање, управљање, 

праћење и пренос власничких интереса у 

децентрализованим аутономним организацијама; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

управљање и владање децентрализованим 

аутономним организацијама; софтвер који се не 

може преузети са интернета за учешће и гласање у 

децентрализованим аутономним организацијама; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

извршавање и евидентирање финансијских 

трансакција; софтвер дистрибуиране књиге који се 

не може преузети са интернета за употребу у обради 

финансијских трансакција; софтвер који се не може 

преузети са интернета за електронски трансфер 

средстава; софтвер који се не може преузети са 

интернета за коришћење као новчаник за 

криптовалуте; софтвер који се не може преузети са 

интернета за коришћење као електронски новчаник; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

креирање и управљање електронским новчаницима; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

плаћање дигиталном валутом и мењачке трансакције; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

управљање и валидацију трансакција које укључују 

дигитална средства, дигиталне токене, крипто-

жетоне, услужне токене, незаменљиве токене (нфт), 

дигиталне колекционарске предмете, крипто- 

колекционарске предмете, криптовалуте, дигиталне 

валуте и виртуелне валуте; софтвер за обраду 

електронских плаћања који се не може преузети са 

интернета; софтвер за игрице који се не може 

преузети са интернета; софтвер виртуелне реалности 

који се не може преузети са интернета; софтвер за 

креирање незаменљивих токена (нфтс) који се не 

може преузети са интернета; софтвер за управљање и 

верификацију трансакција на ланцу блокова који се 

не може преузети са интернета; софтвер за развој 

игрица који се не може преузети са интернета; 

софтвер алата за развој игрица који се не може 

преузети са интернета; софтвер за ланац блокова 
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игрица који се не може преузети са интернета; 

софтвер за рударење криптовалута који се не може 

преузети са интернета; софтвер за узгој криптовалута 

који се не може преузети са интернета; софтвер за 

организовање и спровођење аукција који се не може 

преузети са интернета; софтвер за гласање који се не 

може преузети са интернета; софтвер за друштвено 

умрежавање који се не може преузети са интернета; 

алати за развој софтвера који се не може преузети са 

интернета; софтвер за креирање, управљање и 

интеракцију са онлајн заједницом који се не може 

преузети са интернета; софтвер за креирање, 

управљање и приступ групама унутар виртуелних 

заједница који се не може преузети са интернета; 

софтвер за размену датотека који се не може 

преузети са интернета; софтвер за комуникације који 

се не може преузети са интернета; софтвер за слање 

и примање електронских порука, графика, слика, 

аудио и аудио визуелних садржаја путем интернета и 

комуникационих мрежа који се не може преузети са 

интернета; софтвер за креирање, уређивање, 

отпремање на интернет, преузимање са интернета, 

приступање, прегледање, објављивање, приказивање, 

означавање, вођење блогова, стримовање, 

повезивање, записивање, указивање на расположење, 

коментарисање, гласање, прикључивање, пренос и 

размену или пружање електронских медија или 

информације путем рачунарских и комуникационих 

мрежа на други начин; софтвер за обраду слика, 

графике, звука, видеа и текста који се не може 

преузети са интернета; софтвер за прикупљање, 

управљање, уређивање, организовање, 

модификовање, пренос, размену и складиштење 

података и информација, који се не може преузети са 

интернета; софтвер за пренос, размену, пријем, 

преузимање, приказивање, интеракцију са и пренос 

садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела, 

аудиовизуелних дела, књижевних дела, података, 

датотека, докумената и електронских дела,  који се 

не може преузети са интернета; софтвер за 

електронску трговину који се не може преузети са 

интернета; софтвер који се не може преузети са 

интернета за електронску трговину ради 

омогућавања корисницима да обављају електронске 

пословне трансакције преко глобалног рачунара, 

интернета и комуникацијских мрежа; софтвер за 

обраду електронских трансакција који се не може 

преузети са интернета; софтвер за организовање, 

претрагу и управљање догађајима, који се не може 

преузети са интернета; софтвер за креирање налога и 

одржавање и управљање информацијама о 

финансијским трансакцијама на дистрибуираним 

књигама и равноправним мрежама плаћања, који се 

не може преузети са интернета; софтвер за 

коришћење у финансијском трговању који се не 

може преузети са интернета; софтвер за коришћење 

у финансијској размени који се не може преузети са 

интернета; софтвер за обезбеђивање 

аутентификације страна у финансијској трансакцији; 

софтвер за вођење књига финансијских трансакција, 

који се не може преузети са интернета; софтвер за 

управљање криптографском безбедношћу 

електронских преноса преко рачунарских мрежа,  

који се не може преузети са интернета; софтвер за 

шифровање и омогућавање безбедног преноса 

дигиталних информација преко интернета, који се не 

може преузети са интернета; софтвер за конверзију 

валута који се не може преузети са интернета.  

Кл. 43:  услуге ресторана; услуге бара; хотелске услуге.  

Кл. 45:  онлајн услуге друштвених мрежа; пружање 

услуга аутентификације за личне идентификационе 

информације; услуге верификације идентитета; 

услуге безбедности података и информација; 

пружање услуга онлајн заједнице за куповину, 

продају, трговину и дискусију и размену 

информација о дигиталној имовини, дигиталним 

токенима, крипто-жетонима, услужним токенима, 

незаменљивим токенима (нфт), дигиталним 

колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама.  
 

(111) 83609 (181) 27.01.2032. 

(210) Ж- 2022-112 (220) 27.01.2022. 

 (151) 22.11.2022. 

(732) Hemijska Industrija Župa d.o.o. Kruševac, 

Шандора Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS 

(540) 

SISTEMIN GOLD 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди; хербициди.  
 

(111) 83610 (181) 10.05.2032. 

(210) Ж- 2022-833 (220) 10.05.2022. 

 (151) 22.11.2022. 

(732) LINK group DOO BEOGRAD (ZEMUN), Цара 

Душана 34, 11080, Београд-Земун, RS 

(540) 
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(531) 26.03.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела  

(511) Кл. 20:  рекламни предмети на надувавање.  

Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

објављивање рекламних текстова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; писање 

рекламних текстова; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; писање текстова за 

рекламне намене; производња рекламних филмова; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; рекламирање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем 

наруџбеница; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге 

рекламних агенција; маркетиншка истраживања; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; маркетинг; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; услуге телемаркетинга; циљни 

маркетинг.  
 

(111) 83611 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1032 (220) 08.06.2022. 

 (151) 22.11.2022. 

(732) Kirils Gordejevs, Ezeripiezu Str. 8, 

LV -2137, Sunisi, LV 

(740) Милкица Прерадовић, адвокат, Кнеза Милоша 

64, Савски венац, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 26.11.13; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.12; 29.01.04  

(591) тамно плава, бела.  

(511) Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

скалдиштење робе; организовање путовања; 

коришћење станица, мостова, железничких пруга, 

трајеката и других транспортних објеката; 

изнајмљивање транспортних возила, као и услуге 

шофера и пилота; услуге изнајмљивања које се 

односе на транспорт, складиштење и путовања, на 

пример, изнајмљивање паркинг места, изнајмљивање 

гаража, изнајмљивање контејнера за складиштење; 

пружање бродске вуче, истовара робе, рада лука и 

пристаништа и спашавања бродова и њихових терета 

у случају бродолома; паковање, флаширање, 

умотавање и испоручивање робе; допуњавање 

аутоматских машина за продају и банкомата; услуге 

пружања информација о путовањима или превозу 

робе, од стране брокера и туристичких агенција, као 

и пружање информација које се односе на тарифе, 

возни ред и начине превоза; преглед возила или робе 

за потребе транспорта; дистрибуцију енергије и 

електричне енергије, као и дистрибуцију и 

снабдевање водом.  
 

(111) 83612 (181) 20.05.2032. 

(210) Ж- 2022-897 (220) 20.05.2022. 

 (151) 23.11.2022. 

(732) MNTROPIJA D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN, 

Милана Узелца 1а, спрат 3, стан 7, 11080, Београд, RS 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13  

(511) Кл.3: немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  
 

(111) 83613 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1155 (220) 14.06.2022. 

 (151) 23.11.2022. 

(732) OPTIMED DOO BEOGRAD, Радоја 

Домановића 23, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

Bistril 

(511) Кл. 5:  офталмолошки препарати.  
 

(111) 83614 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1012 (220) 07.06.2022. 

 (151) 23.11.2022. 

(732) Terra Optima d.o.o. Topola, Булевар Вожда 

Карађорђа 115, 34310, Топола, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела, жута.  

(511) Кл. 29:  конзервисано воће; замрзнуто воће; 

сушено воће; кувано воће; желеи; џемови; компоти; 

залеђено воће; кристализовано воће; смрзнуто воће; 

намази од воћног желеа; воћна пулпа; салате од воћа; 

коре од воћа; воћни чипс; воће конзервисано у 

алкохолу; воће у конзерви; грицкалице на бази воћа; 

аранжмани од обрађеног воћа; зачићено коштуњаво 

воће; конзервирано бобичасто воће; пресована воћна 

паста; прерађено воће; концентрати на бази воћа за 

кување; супе од бобичастог воћа; дезертни крем на 

бази бобичастог воћа.  

Кл. 31:  свеже воће; свежи агруми; непрерађено 

коштуњаво воће; свеже бобичаство воће; остаци воћа 

[комина]; бадем [воће]; аранжмани од свежег воћа.  

Кл. 35:  оглашавање у вези са воћем; вођење, 

организовање и управљање пословањем у вези са 

воћем; канцеларијски послови у вези са воћем.  
 

(111) 83615 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1015 (220) 02.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Милица Радојевић, Војводе Шупљикца 14, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22  

(511) Кл. 25:  хаљине, нарочито: женске хаљине, 

матурске хаљине, трудничке хаљине, хаљине за 

децу, топ хаљине; комбинезони, нарочито: женски 

комбинезони; корсети; појасеви и стезници, 

нарочито стезници за струк; бикини купаћи костими; 

дводелни купаћи костими; једноделни купаћи 

костими; женски купаћи костими; мушки купаћи 

костими; купаћи костими за децу; умеци за купаће 

костиме [делови одеће]; сукње, нарочито: мини-

сукње, спортске сукње; сукње-панталоне; одела за 

жене са сукњом; тренерке; хеланке; панталоне, 

нарочито: елегантне панталоне; женске панталоне; 

спортски шорцеви; сакои; мајице нарочито мајице 

без рукава [топ], кратке мајице, мајице голих рамена, 

мајице које се вежу око врата, комплети кратких 

мајица и панталона [одећа].   
 

(111) 83616 (181) 03.06.2032. 

(210) Ж- 2022-994 (220) 03.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) ALDI GmbH & Co. KG, Burgstr. 37, D-45476, 

Mülheim an der Ruhr, DE 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.08; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.12; 

27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.15  

(591) жута, наранџаста, црвена, тамно плава, светло 

плава, бела.  

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје у погледу 

пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, 

лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт 

дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређаја 

за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана; 

онлајн услуге малопродаје у погледу 
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пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, производа 

намењених за чишћење, средстава за дезинфекцију, 

козметике, санитарних производа, лекова који се издају 

без рецепта, додатака исхрани (суплемената), ватромета, 

електричних апарата и прибора, електронских апарата и 

прибора за њих, компјутера и компјутерског прибора, 

компакт дискова, компјутерског хардвера и софтвера, 

уређаја за расвету, алата, баштенских апарата и прибора 

за њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, књига 

и других штампаних ствари, намештаја и других 

артикала за опремање ентеријера, баштенског намештаја, 

прибора за кухињу и домаћинство и опреме за њих, 

производа за употребу у домаћинству, прекривача за 

кревете, укључујући јастуке, постељину, текстил за 

употребу у домаћинству, одеће, покривки за главу, 

ципела, производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница за 

животиње, биљака, производа од дувана; услуге 

велепродаје у погледу пољопривредних производа, 

производа за хортикултуру, производа за шумарство, 

намирница, препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, лекова 

који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт дискова, 

компјутерског хардвера и софтвера, уређаја за расвету, 

алата, баштенских апарата и прибора за њих, бицикала и 

прибора за њих, прибора за аутомобиле, зидних сатова, 

ручних сатова и накита, канцеларијске опреме и 

реквизита за канцеларије, књига и других штампаних 

ствари, намештаја и других артикала за опремање 

ентеријера, баштенског намештаја, прибора за кухињу и 

домаћинство и опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући јастуке, 

постељину, текстил за употребу у домаћинству, одеће, 

покривки за главу, ципела, производа од коже, спортске 

опреме, играчака, производа за разоноду / слободно 

време, намирница за животиње, биљака, производа од 

дувана; услуге у вођењу рада супермаркета, 

малопродајних радњи и дисконтних малопродајних 

радњи; услуге оглашавања; услуге оглашавања путем 

интернета, за трећа лица услуге пружања информација 

путем интернета, наиме информација о производима за 

потрошаче, информација за саветовање потрошача и 

сервисних информација за потрошаче; услуге 

организације комерцијалних трансакција за трећа лица, 

такође и путем интернета; услуге прибављања / 

склапања уговора у области мобилне телефоније за трећа 

лица; услуге пословног менаџмента; услуге 

организационог планирања и надзора пословног развоја; 

регрутација кадрова; услуге консултација у пословној 

организацији; услуге асистенције у комерцијалном или 

индустријском менаџменту; пружање услуга за трећа 

лица (куповање роба и услуга за друга предузећа).  
 

(111) 83617 (181) 15.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1164 (220) 15.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Aleksandra Nedeljković PR Dermology 

Cosmetics, Булевар ослобођења 136/31,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.17; 24.17.25; 26.04.01; 26.04.12; 26.04.14; 

26.04.22; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10  

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

козметичке креме, лосиони за козметичку употребу; 

козметички препарати за негу коже; препарати за 

купање, не за медицинске сврхе; средства за 

чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска; 

средства за вагинално испирање за личну хигијену 

или дезодорисање.  
 

(111) 83618 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-781 (220) 27.04.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) KNC GROUP DOO (VRAČAR),  

Јужни булевар 144, 11000, Београд, RS 

(740) Јелена Максимовић, адвокат, Милоја Закића 36, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  
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(591) плава, црвена.  

(526) Bilten  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; новине; фотографије.  

Кл. 35:  рекламирање; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; пружање пословних 

информација путем интернет странице.  

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

електронско издаваштво; писање текстова, не у 

рекламне сврхе.  
 

(111) 83619 (181) 15.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1160 (220) 15.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21, 

11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 33:  алкохолни напици, коктели, вина, 

жестока алкохолна пића.  

Кл. 41:  организација забавних и културних догађаја, 

манифестација и журки.  

Кл. 43:  угоститељске услуге, услуге кафића, барова, 

и ресторана.  
 

(111) 83620 (181) 15.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1159 (220) 15.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21, 

11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.24  

(511) Кл. 33:  алкохолни напици, коктели, вина, 

жестока алкохолна пића.  

Кл. 41:  организација забавних и културних догађаја, 

манифестација и журки.  

Кл. 43:  угоститељске услуге, услуге кафића, барова, 

и ресторана.  
 

(111) 83621 (181) 15.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1161 (220) 15.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21, 

11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.19  

(511) Кл. 35:  услуге промоције и маркетинга.  

Кл. 42:  услуге модног дизајна.  

Кл. 43:  угоститељске услуге, услуге кафића, барова, 

и ресторана.  
 

(111) 83622 (181) 15.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1162 (220) 15.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21, 

11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.15; 27.05.19  

(511) Кл. 35:  услуге промоције и маркетинга.  

Кл. 42:  услуге модног дизајна.  

Кл. 43:  угоститељске услуге, услуге кафића, барова, 

и ресторана.  
 

(111) 83623 (181) 13.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1079 (220) 13.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.01.03; 21.03.21; 27.03.15; 27.05.17; 29.01.15  

(591) розе, плава, црвена, зелена, жута, бела  
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(511) Кл. 28:  игре и играчке; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83624 (181) 13.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1075 (220) 13.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.01.03; 21.03.21; 27.03.15; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.15 

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

(511) Кл. 28:  игре и играчке; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83625 (181) 13.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1081 (220) 13.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.01; 27.05.04; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.01  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 28:  игре и играчке; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

(111) 83626 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1264 (220) 01.07.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 15.01.13; 21.01.17; 26.03.04; 26.13.25; 

26.15.25; 29.01.01  

(591) Пантоне 2348Ц  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 83627 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1265 (220) 01.07.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 26.04.09; 26.05.04; 26.13.25; 26.15.01; 

26.15.09; 26.15.15; 26.15.25; 29.01.02  
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(591) Пантоне 130Ц  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 83628 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1266 (220) 01.07.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.04.01; 26.04.03; 26.04.11; 26.13.25; 

26.15.07; 26.15.25; 29.01.01  

(591) Пантоне 676Ц  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 83629 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1269 (220) 01.07.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., NO. 518 

SONGWEI ROAD, WUSONGJIANG INDUSTRY 

PARK, GUOXIANG STREET, WUZHONG 

DISTRICT, SUZHOU, JIANGSU, CN 

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

(540) 

ELAWN 

(511) Кл. 7:  ножеви за косилице; косилице травњака 

[машине]; секачи плеве; сечива за резаче плеве; машине 

за вађење корова; пољопривредно справе, осим оних 

којима се ручно управља; механичке косилице за траву; 

резачи травњака, електрични; тримери за травњак, 

електрични; косилице за траву на којима се седи; 

косилице за траву, електричне; бензинске косилице за 

траву; резачи травњака; пољопривредне машине.  
 

(111) 83630 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1945 (220) 15.11.2021. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) TP-LINK CORPORATION LIMITED, ROOM 

901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE 

MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, 

HONG KONG, HK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 24.01.03; 24.01.05; 24.01.08; 27.05.01; 27.05.17 

(511) Кл. 9:  модем; мрежни прекидач; модул мрежног 

прекидача; проширивач домета бежичне мреже; воки-

токи; рутер; рачунарски програм који се може преузети 

за контролу горе наведених уређаја; апликација за 

паметне преносиве уређаје која се може преузети за 

контролу горе наведених уређаја; рачунарски софтвер и 

фирмвер за подешавање и обезбеђивање безбедне, 

поуздане и брзе кућне мреже за кориснике; рачунарски 

програм за подешавање и обезбеђивање безбедне, 

поуздане и брзе кућне мреже за кориснике; оперативни 

систем и програм рачунара.  
 

(111) 83631 (181) 28.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2258 (220) 28.12.2021. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS 

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

11000 Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; средства за 

варење за медицинску употребу; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лаксативи; алгинати 

за фармацеутске намене; алуминијум ацетат за 

фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску 

употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за 

медицинску употребу; ензими за медицинску 

употребу; желатин за медицинску употребу; 

магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе 

[вазелин] за медицинску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пургативи [средства за чишћење]; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за 

фармацеутску употребу.  

Кл. 35:  дистрибуција узорака; дистрибуција 

рекламног материјала; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау per click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; писање рекламних текстова; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; развој концепта оглашавања; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге односа са медијима; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења конкуренције; услуге посредовања у 

трговини; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг  
 

(111) 83632 (181) 29.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1245 (220) 29.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(300) 08467/2022   23.06.2022.  CH. 

(732) C&A AG, c/o C&A Mode AG, Oberneuhofstrasse 6, 

Baar 6340, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.01.24; 26.03.23; 26.11.11; 26.13.25  

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

(111) 83633 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1238 (220) 28.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) 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 MAX 

(511) Кл. 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).  
 

(111) 83634 (181) 30.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1258 (220) 30.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,, 

White Plains, NY 10601, US 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.16; 02.03.02  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; лични 

организатори и планери; адресари; планери; албуми 

за слике; календари; канцеларијски прибор; прибор 

за радни сто који садржи држаче за оловке, држаче за 

спајалице, спајалице, штипаљке, футроле за оловке, 

гумице, оловке и хемијске оловке; нотеси; фасцикле; 

обележивачи за књиге; папир за увијање поклона; 

картонске кутије за поклоне; поклон картице; 

разгледнице; честитке; креп папир за паковање; 

папирне торбе за куповину; папирне салвете; 

уметничке репродукције; штампане репродукције на 

платну; литографска уметничка дела; уметничка дела 

од папира; слике и њихове репродукције; постери; 

налепнице; лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; носачи лепљивих трака за папир или 

употребу у домаћинству; папирне траке, лењири за 

техничко цртање; лењири за цртање.  

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

контејнери, не од метала, за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог, 

китова кост или седеф; шкољке; морска пена 

(сепиолит); ћилибар; јастуци; декоративни јастуци; 

кревети; душеци; идентификационе наруквице, 

неметалне; граничници за врата, неметални и не од 

гуме; уметничка дела на мешовитим подлогама 

састављена углавном од полимера; уметничка дела 

од пластике или дрвета.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике; 

тканине и текстилна роба, наиме, тканине за 

употребу у домаћинству, постељина, рубље за 

купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за 

кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете, 

простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи 

за кревет са карнерима, декоративна тканина за 

постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи 

за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири 

за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице, 

таписерије, памучна тканина, мебл штофови за 

тапацирање намештаја и тканина за завесе, 

декоративне рељефне тканине; стони подметачи, 

ћебићи за љубимце.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке;акционе фигуре за игру и њихова опрема; 

игре вештине и акционе игре; тегови за глежњеве; 

балони; лопте; бејзбол палице; играчке за купање; 

билијарски штапови; билијарски столови; даска за 

сурфовање на стомаку; шипке за вежбање; боксерске 

рукавице; карабињери као планинарска опрема; 

шаховске гарнитуре; мултифункционалне дечје 

играчке; украси и декорације за новогодишње јелке; 

фигурице за сакупљање; играчке за састављање; 

пикадо; комплети за пикадо; игре са коцкама; додаци 

за лутке; одећа за лутке; комплети са      луткама за 

играње; лутке; играчке за цртање; бучице за вежбање; 

електричне акционе фигуре; елиптичне машине за 

вежбање; опрема за вежбање и фитнес, наиме кардио 

справе за горњи и доњи део тела; клупе за вежбање; 

тегови за вежбање; траке за вежбање; ролери за 

вежбање; летећи дискови; игре, наиме, друштвене 

игре, стоне игре, игре меморије, игре са картама, 

конзоле за играње електронских игара за употребу са 

или без спољног екрана или монитора; играчке на 

надувавање; слагалице (пазле); конопац за 

прескакање; руска звона (гирје); змајеви; 

манипулативне игре; механичке играчке; медицинске 

лопте; музичке играчке; салонске игре; играчке за 

љубимце; пињате; плишане играчке; рукавице за бокс 

које служе као рукавице за вежбање; боксерски 

џакови; возила на даљинско управљање (играчке); 

еластичне траке са отпором за вежбање за фитнес; 

играчке и опрема на којима се може возити; машине 

за веслање и справе са уграђеним теговима за 

вежбање; даске за једрење; макете (играчке); 

штитници за потколенице (спортска опрема); 

скејтборд; скије; скијашке чизме; даске за скијање; 

стаклене кугле са снегом; мекане платформе за 

извођење вежби; спортска опрема за тренинг брзине, 

наиме, прстенови, чуњеви, спортске мердевине за 

тренинг и координацију, лукови за вежбање, падобран 

за трчање, препоне; играчке за слагање; степери 

(машине за вежбање); собни бицикли за вежбање; 

справе за истезање у виду опреме за вежбање којом се 

самостално управља; даске за сурфовање; играчке које 

говоре; игре са гађањем мете; прибор за кување 

(играчке); посуде за кување за игру; фигуре играчке; 

маске (играчке); комплети за слагање модела 

играчака; оружје (играчке); роботи играчке; возила и 

прибор (играчке); трамболине; траке за трчање; 

апарати за видео игре, наиме, слушалице, командне 
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ручице (џојстици), машине, конзоле, интерактивне 

јединице за даљинско управљање; видео плејери; 

скије за воду; играчке за воду; справе и опрема са 

уграђеним теговима за вежбање; играчке на навијање; 

торбе за јогу; коцке за јогу; јастуци за јогу; ремење за 

јогу. Кл. 34:  дуван и замена за дуван; цигарете и 

цигаре; електронске цигарете и орални вапоризатори 

за пушаче; артикли за пушаче; шибице; пепељаре, 

упаљачи за цигарете, упаљачи за цигаре, вапоризатори 

за бездимне цигарете, држачи цигара, филтери за 

цигарете, луле, секачи за цигаре, кутије за бурмут, 

кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле, 

наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за 

дуванске луле.  
 

(111) 83635 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1239 (220) 28.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Марина Матић and Ивана Солунац, 

Алексиначких рудара 12, 11000, Београд, RS  

i Матије Вуковића 4, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.03.23; 26.03.04; 26.15.07; 27.05.01; 29.01.04  

(591) тегет, бела  

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

пословно истраживање; ревизија пословања; 

канцеларијски послови; проналажење особља; 

психолошко тестирање за избор запослених; услуге 

корпоративне комуникације.  

Кл. 36:  финансијске анализе; финансијске 

консултације; пружање финансијских информација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; академије 

(образовне); учење на даљину; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; настава; услуге пружања 

обуке; издавање књига; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

пружање услуга у области образовања; припрема и 

вођење семинара; организовање и вођење радионица 

(обука); професионално усмеравање; коучинг у 

области професионалног развоја базираног на 

лидерским вештинама; писање текстова; обука 

(тренирање); подучавање; организовање и вођење 

образовних форума уживо; пренос знања и искуства 

(обучавање).  

(111) 83636 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1237 (220) 28.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Chery Automobile Co., Ltd.,, 8 Changchun 

Road, Economy & Technology Development Zone, , 

Wuhu City, Anhui Province,, CN 

(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 12:  вагони; аутомобили; пропулзиони 

механизми за сувоземна возила; електрична возила; 

гуме за точкове возила; мотоцикли; зупчаници за 

копнена возила; путнички аутобуси; камиони; 

трамваји; куће на точковима [каравани]; кутије 

мењача за копнена возила; точкови за возила.  
 

(111) 83637 (181) 29.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1251 (220) 29.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta, 

Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.24; 06.03.03; 06.03.20; 07.01.19; 

25.03.25; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, сива  

(511) Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; 

пивски слад; екстракти хмеља за производњу пива; 

коктели на бази пива; безалкохолни воћни напици; 

пиће од сурутке; препарати за прављење напитака; 

концентрати за прављење напитака; воћни сокови; 

сирупи за пића; вода (пића); минерална вода (пиће); 

стоне воде; газирана вода; шира; лимунада; сокови 

од поврћа (пиће); сирупи за лимунаде; сладовина; 

сода вода; сок од парадајза (пиће); безалкохолна 

пића; прашкови за газирање пића; аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар, 

безалкохолни; квас (безалкохолни напитак); 
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безалкохолни напици на бази меда; напици за 

спортисте обогаћени протеинима; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива, наиме, 

алкохолни воћни екстракти; битери (горка алкохолна 

пића); аперитиви; дестилована пића; дигестиви 

(ликери и жестока пића); вино; џин; ликери; 

медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; ракије 

(бренди); пикет; виски; алкохолне есенције; 

алкохолни екстракти, алкохолна пића која садрже 

воће; рум; вотка; помешана воћна пића, која нису на 

бази пива.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај.  
 

(111) 83638 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-755 (220) 21.04.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.05.15; 14.05.23; 26.11.03; 26.11.12; 27.03.15; 

27.05.01; 27.05.17  

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

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; папир за цигарете, тубе 

за цигарете, филтери за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере, пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета,  шибице.  
 

(111) 83639 (181) 28.04.2032. 

(210) Ж- 2022-786 (220) 28.04.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Cool Beer d.o.o. Beograd, Црквиште 5a,  

11060, Београд-Палилула, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.01.01; 01.01.09; 01.15.15; 01.15.21; 15.01.25; 

26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.05; 27.05.01; 

29.01.12  

(591) црна и сива боја,   

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

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

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

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.  

Кл. 32:  пиво; безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за прављење безалкохолних 

напитака.  

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 83640 (181) 27.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1247 (220) 27.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

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

65б, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.20; 08.07.08; 25.12.01; 26.11.21; 

27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

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

наранџаста, бела, бордо, сива  

(511) Кл. 30:  слани крекери.  
 

(111) 83641 (181) 30.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1252 (220) 30.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

AKSA DOO BEOGRAD, 28. јуна број 3,  

11000, Београд, RS 

(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 17.02.01; 17.02.02; 26.03.04; 27.05.01; 

27.05.22; 29.01.02; 29.01.08  

(591) Pantone P Process Black C, Pantone P 11-5 C  

(511) Кл. 3:  козметика за децу.  

Кл. 5:  храна за бебе; пелене.  

Кл. 10:  цуцле; флашице за бебе; флашице за 

храњење.  

Кл. 12:  дечја колица; колица за бебе; навлаке за 

дечја колица; кровови за дечја колица.  

Кл. 20:  оградица за бебе, колевке, креветци.  

Кл. 25:  опрема за бебе (одећа); обућа; портикле које 

нису од папира.  

Кл. 28:  играчке.  
 

(111) 83642 (181) 29.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1248 (220) 29.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(300) 018635006  10.01.2022.  EM. 

(732) B2Kapital Single Member Societe Anonyme 

Claims Management From Loans and Credits, 1-3 

Kifisias Av, 115 23, Atina, GR 

(740) Драган Николић, адвокат, Француска 12,  

11000, Београд 

(540) 

Yield Core 

(511) Кл. 35:  пословно саветовање и саветодавне 

услуге; професионалне пословне консултације; 

аукције некретнина; помоћ у пословном управљању; 

пружање помоћи у управљању пословним 

активностима ; надзор пословног управљања; обрада, 

систематизација и управљање подацима; 

консултације у пословном управљању; пословно 

саветовање; пословни савети у вези са 

рачуноводством; консултације у вези са пословним 

спаја њима; услуге пословног управљања и 

консултација; форензичко рачуноводство; пословно 

управљање; процене које се односе на комерцијална 

питања; пружа ње помоћи привредним субјектима у 

управљању пословањем; управљање пословним 

активностима франшиза; саветодавне услуге у 

пословном управљању.   

Кл. 36:  кредитне услуге; компјутеризоване финансијске 

услуге; услуге берзе; банкарске услуге; фидуцијарни 

послови; услуге финансијског посредовања; 

финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

финансирање некретнина; улагање у некретнине; 

процена некретнина; изнајмљивање некретнина; услуге 

у вези са некретнинама које се односе на управљање 

улагањима у некретнине; услуге управљања 

некретнинама које се односе на стамбена имања; 

посредовање у промету некретнина; заложне услуге у 

вези са некретнинама; управљање улагањима у 

некретнине; услуге набавке некретнина за друге; 

администрација потраживања из осигурања; 

организовање процене потраживања од осигурања; 

факторинг; факторинг финансијских подухвата; 

администрација усклађивања потраживања од 

осигурања; административна обрада гарантних захтева; 

саветодавне услуге за клијенте у вези са организацијом 

отплате дуговања; обрада потраживања од осигурања; 

намиривање потраживања од осигурања; управљање 

уделима; процене одштетних захтева; намиривање 

потраживања од реосигурања; консултације о 

осигурању; саветовање у вези са повереничким 

фондовима; саветодавне услуге у вези са кредитним 

услугама; финансијско саветовање; финансијско-

економске саветодавне услуге; саветодавне услуге у вези 

са кредитним картицама; финансијске саветодавне 

услуге за банкаре; консултантске услуге у вези са 

финансијама предузећа; консултантске услуге у вези са 

инвестиционим банкарством и саветодавне услуге; 

саветодавне услуге у вези са финансијским планирањем 
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и улагањем; услуге финансијског саветовања и 

управљања; саветодавне услуге у вези са финансијским 

инвестицијама; послови везани за непокретности; услуге 

финансирања; новчани послови; управљање 

финансијским пословима; пружање информација које се 

односе на послове у вези са некретнинама путем 

интернета; издавање кредитних картица; планирање 

(имовина -) [финансије].   
 

(111) 83643 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1053 (220) 09.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) TRADITION GROUP INTERNATIONAL LLC  

Delaware, USA, 1013 Centre RD STE 403S, 

Willmington 19985 , US 

(740) Милица С. Самарџић, адвокат , Немањина 40/8, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24  

(591) црна, бела, сива.  

(511) Кл. 7:  миксери; усисивачи за прашину.  

Кл. 11:  вентилатори (за климатизацију); апарати за 

грејање; апарати за грејање електрични, клима 

уређаји; апарати и машине за пречишћавање ваздуха.  

Кл. 19:  базени за пливање (конструкције) неметалне.  

Кл. 28:  базени за пливање (за играње); опрема за 

надувавање за базене; играчке на надувавање за базене; 

пераја за пливање; даске за пливање; пловци за купање и 

пливање; појасеви за купање; одела за пливање.  
 

(111) 83644 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-585 (220) 29.03.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) Анита Стојковић, Књажевачка 20 А,  

18000, Ниш, RS 

(740) Братић Јанковић Милена, Вожда Карађорђа 100/Л, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црвена, црна, бела  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; 

пиринач, тестенина и резанци; тапиока и саго; 

брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и 

кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи 

и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, 

прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини, 

конзервисано зачинско биље.  

Кл. 35:  великопродаја и малопродаја следећих роба 

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

и резанци; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; 

со, додаци јелима.  
 

(111) 83645 (181) 20.04.2032. 

(210) Ж- 2022-745 (220) 20.04.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) NIKSEN LIMITED, Kyriakos Matsi 11,  

Nikies center 303, Nikozija, Kipar, CY 

(740) Дејан Вуковић, адвокат, Теодора Драјзера 34, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.12; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) зелено-црна боја  

(511) Кл. 35:  пословно управљање и организационо 

саветовање.  

Кл. 36:  издавање пословног простора 

(непрокретности); послови везани за непокретности.  
 

(111) 83646 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-974 (220) 31.05.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) FASHION CO DОО, BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115б,  

11 000, Београд, RS 
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(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, окер  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за прање веша, средства за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивна средства, средства за 

чишћење, уља за чишћење, средства за кожу (восак), 

препарати за избељивање коже, креме за полирање, 

креме за кожу, восак за ципеле, лак за ципеле, восак, 

восак за обућаре; парфимерија; парфеми; тоалетна 

вода, парфемска вода, колоњска вода, базе за 

парфеме, екстракти цвећа, етерична уља; освеживач 

за ваздух, мирисне посуде-потпури, тамјан; 

козметички препарати за негу коже и усана; 

козметички препарати за мршављење; лосиони за 

козметичку употребу, козметичке маске, козметички 

производи за руке, лице и тело; производи за негу 

косе, лосиони за косу, избељивачи за косу, боје за 

косу, креме или гелови за обликовање косе, лакови 

за косу; креме за депилацију, восак за уклањање 

длачица; производи за бријање, сапун за бројање, 

пена за бријање, производи за после бријања, 

производи за заштиту од сунца за козметичку 

употребу, препарати за сунчање коже за козметичку 

употребу, препарати за самотамњење за козметичку 

употребу; тоалетни производи, пасте за зубе, сапуни, 

шампони, гелови за туширање, гелови за купање, 

уља за купање, соли за купање, пенасти производи за 

купање, перле за купање, талк за тоалетну употребу, 

тоалетно млеко, дезодоранси; производи за 

шминкање, кармини, маскара за трепавице, 

руменила, пудер за шминкање, сенка за очи, оловка 

за шминкање, производи за скидање шминке; 

декоративни узорци за козметичку употребу, 

привремене тетоваже за тело и нокте, комплети за 

шминкање, производи за негу и лепоту ноктију, 

лакови за нокте, штитници за нокте, лакови за нокте, 

разређивачи за производе за нокте, вештачки нокти 

за руке и стопала, сетови за вештачке нокте, лепак за 

вештачке нокте.  

Кл. 16:  папирни или картонски производи, наиме, 

кесе и папир за паковање, папирне или картонске 

кесе и кутије, кутије за шешире, водене боје, нацрти, 

сетови за сцену, архитектонски модели; штампани 

производи нарочито постери, албуми, атласи, 

брошуре, мапе, разгледнице, каталози, ознаке које 

нису од тканине, штампани материјали, књиге, 

новине, периодична издања, журнали, дневници, 

траке; материјал за повезивање књига; фотографије; 

прибор за писање нарочито блокови, блокови за 

цртање, папири за упијање, свеске, календари, 

коверте, папир за писање, књиге; лепкови за прибор 

за писање или кућну употребу; уметнички материјал; 

четкице за сликање; материјали за писаће машине и 

канцеларију (осим намештаја), нарочито подлоге за 

писање, кутије и подлоге за печат, носачи за писма, 

ножеви за писма, оловке, табле за писање, држачи за 

мастило, тегови за папир, држачи за оловке, подлоге 

за столове, патроне за оловке; инструкције или 

материјал за учење (осим апарата); пластични 

материјал за паковање (није укључено у остале 

класе); тип штампе, блокови за штампу.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже; торбе и кофери; 

путна торба, спортска торба; ручна торба, ранчеви; 

торбе за плажу, школске торбе, сатцхел ташне, торбе 

за куповину; путни кофери; путне торбе за одећу и 

обућу; аттацхе ташна и ташна за документа, аттацхе 

ташна за документа, актовка (кожна галантерија); 

торбице, новчаници, држачи за картице (новчаници), 

торбице за ситнину, торбице за кључеве (кожна 

галантерија); кутије од коже или имитације коже; 

путни сетови (кожна галантерија); несесер за 

козметику, неуграђени; кожне торбе, клач ташне 

(вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа за 

животиње, торбе за ношење животиња.  

Кл. 25:  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, 

кошуље са кратким рукавима; комбинезони, блузе, 

джемпери и пуловери, дресови (одећа), плетиво 

(одећа), капути, јакне, парке, кабанице, мантили, 

капуљаче (одећа), пончо, одела, комбинације (одећа), 

хаљине, сукње, сукња-шорц, шорцеви, панталоне, 

боксерице, хеланке (панталоне), доњи веш; пиджаме, 

спаваћице, кућна хаљина (огртач), бадемантили, 

купаћи костими, купаће гаће, корсети (доњи веш), 

крагне (одећа), крагне које се могу скинути, ешарпе, 

манжетне (одећа), кимона, дечје рубље (одећа), 

каишеви (одећа), каишеви за новац (одећа), шалови, 

мараме, марамице за джеп, кравате, трегери, 

рукавице (одећа), рукавице без прстију, рукавице са 

спојеним прстима, муфови (одећа), муфови за уши 

(одећа), мараме за врат; одећа за главу, шешири, 

вунене капе, мараме за главу (одећа), качкети, капе, 

чарапе, хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, 

спортска обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле 

или сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

Кл. 35:  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилна роба, роба од коже или 

имитације коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, 

накит, сатови и хронометријски инструменти, 

малопродаја преко интернета, коју омогућава 

глобална рачунарска мрежа, понуда парфема, одеће, 

обуће и покривала за главу, текстилне робе, робе од 
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коже или имитације коже, торби, наочара и наочара 

за сунце, накита, сатова и хронометријских 

инструмената, рекламне и промотивне услуге, 

нарочито преко електронских средстава, најам 

рекламног простора, публикације, директна пошта, 

рекламирање преко интернета на рачунарској мрежи, 

анкетирање, студије тржишта, услуге повезане са 

комерцијалним промотивним активностима у свим 

формама, наиме спонзорства и услуге организације 

изложби и промотивне информативне кампање.  
 

(111) 83647 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-975 (220) 31.05.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) FASHION CO DОО, BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115б,  

11 000, Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) бордо Пантоне 7427 Ц, црна  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за прање веша, средства за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивна средства, средства за 

чишћење, уља за чишћење, средства за кожу (восак), 

препарати за избељивање коже, креме за полирање, 

креме за кожу, восак за ципеле, лак за ципеле, восак, 

восак за обућаре; парфимерија; парфеми; тоалетна 

вода, парфемска вода, колоњска вода, базе за 

парфеме, екстракти цвећа, етерична уља; освеживач 

за ваздух, мирисне посуде-потпури, тамјан; 

козметички препарати за негу коже и усана; 

козметички препарати за мршављење; лосиони за 

козметичку употребу, козметичке маске, козметички 

производи за руке, лице и тело; производи за негу 

косе, лосиони за косу, избељивачи за косу, боје за 

косу, креме или гелови за обликовање косе, лакови 

за косу; креме за депилацију, восак за уклањање 

длачица; производи за бријање, сапун за бројање, 

пена за бријање, производи за после бријања, 

производи за заштиту од сунца за козметичку 

употребу, препарати за сунчање коже за козметичку 

употребу, препарати за самотамњење за козметичку 

употребу; тоалетни производи, пасте за зубе, сапуни, 

шампони, гелови за туширање, гелови за купање, 

уља за купање, соли за купање, пенасти производи за 

купање, перле за купање, талк за тоалетну употребу, 

тоалетно млеко, дезодоранси; производи за 

шминкање, кармини, маскара за трепавице, 

руменила, пудер за шминкање, сенка за очи, оловка 

за шминкање, производи за скидање шминке; 

декоративни узорци за козметичку употребу, 

привремене тетоваже за тело и нокте, комплети за 

шминкање, производи за негу и лепоту ноктију, 

лакови за нокте, штитници за нокте, лакови за нокте, 

разређивачи за производе за нокте, вештачки нокти 

за руке и стопала, сетови за вештачке нокте, лепак за 

вештачке нокте.  

Кл. 16:  папирни или картонски производи, наиме, 

кесе и папир за паковање, папирне или картонске 

кесе и кутије, кутије за шешире, водене боје, нацрти, 

сетови за сцену, архитектонски модели; штампани 

производи нарочито постери, албуми, атласи, 

брошуре, мапе, разгледнице, каталози, ознаке које 

нису од тканине, штампани материјали, књиге, 

новине, периодична издања, журнали, дневници, 

траке; материјал за повезивање књига; фотографије; 

прибор за писање нарочито блокови, блокови за 

цртање, папири за упијање, свеске, календари, 

коверте, папир за писање, књиге; лепкови за прибор 

за писање или кућну употребу; уметнички материјал; 

четкице за сликање; материјали за писаће машине и 

канцеларију (осим намештаја), нарочито подлоге за 

писање, кутије и подлоге за печат, носачи за писма, 

ножеви за писма, оловке, табле за писање, држачи за 

мастило, тегови за папир, држачи за оловке, подлоге 

за столове, патроне за оловке; инструкције или 

материјал за учење (осим апарата); пластични 

материјал за паковање (није укључено у остале 

класе); тип штампе, блокови за штампу.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже; торбе и кофери; 

путна торба, спортска торба; ручна торба, ранчеви; 

торбе за плажу, школске торбе, сатцхел ташне, торбе 

за куповину; путни кофери; путне торбе за одећу и 

обућу; аттацхе ташна и ташна за документа, аттацхе 

ташна за документа, актовка (кожна галантерија); 

торбице, новчаници, држачи за картице (новчаници), 

торбице за ситнину, торбице за кључеве (кожна 

галантерија); кутије од коже или имитације коже; 

путни сетови (кожна галантерија); несесер за 

козметику, неуграђени; кожне торбе, клач ташне 

(вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа за 

животиње, торбе за ношење животиња.  

Кл. 25:  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, 

кошуље са кратким рукавима; комбинезони, блузе, 

джемпери и пуловери, дресови (одећа), плетиво 

(одећа), капути, јакне, парке, кабанице, мантили, 

капуљаче (одећа), пончо, одела, комбинације (одећа), 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

177 

хаљине, сукње, сукња-шорц, шорцеви, панталоне, 

боксерице, хеланке (панталоне), доњи веш; пиджаме, 

спаваћице, кућна хаљина (огртач), бадемантили, 

купаћи костими, купаће гаће, корсети (доњи веш), 

крагне (одећа), крагне које се могу скинути, ешарпе, 

манжетне (одећа), кимона, дечје рубље (одећа), 

каишеви (одећа), каишеви за новац (одећа), шалови, 

мараме, марамице за джеп, кравате, трегери, 

рукавице (одећа), рукавице без прстију, рукавице са 

спојеним прстима, муфови (одећа), муфови за уши 

(одећа), мараме за врат; одећа за главу, шешири, 

вунене капе, мараме за главу (одећа), качкети, капе, 

чарапе, хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, 

спортска обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле 

или сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

Кл. 35:  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилна роба, роба од коже или 

имитације коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, 

накит, сатови и хронометријски инструменти, 

малопродаја преко интернета, коју омогућава 

глобална рачунарска мрежа, понуда парфема, одеће, 

обуће и покривала за главу, текстилне робе, робе од 

коже или имитације коже, торби, наочара и наочара 

за сунце, накита, сатова и хронометријских 

инструмената, рекламне и промотивне услуге, 

нарочито преко електронских средстава, најам 

рекламног простора, публикације, директна пошта, 

рекламирање преко интернета на рачунарској мрежи, 

анкетирање, студије тржишта, услуге повезане са 

комерцијалним промотивним активностима у свим 

формама, наиме спонзорства и услуге организације 

изложби и промотивне информативне кампање.  
 

(111) 83648 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-976 (220) 31.05.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(732) FASHION CO DОО, BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115б, 11 000, 

Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, бордо- ПАНТОНЕ 7427 Ц   

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за прање веша, средства за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивна средства, средства за 

чишћење, уља за чишћење, средства за кожу (восак), 

препарати за избељивање коже, креме за полирање, 

креме за кожу, восак за ципеле, лак за ципеле, восак, 

восак за обућаре; парфимерија; парфеми; тоалетна 

вода, парфемска вода, колоњска вода, базе за 

парфеме, екстракти цвећа, етерична уља; освеживач 

за ваздух, мирисне посуде-потпури, тамјан; 

козметички препарати за негу коже и усана; 

козметички препарати за мршављење; лосиони за 

козметичку употребу, козметичке маске, козметички 

производи за руке, лице и тело; производи за негу 

косе, лосиони за косу, избељивачи за косу, боје за 

косу, креме или гелови за обликовање косе, лакови 

за косу; креме за депилацију, восак за уклањање 

длачица; производи за бријање, сапун за бројање, 

пена за бријање, производи за после бријања, 

производи за заштиту од сунца за козметичку 

употребу, препарати за сунчање коже за козметичку 

употребу, препарати за самотамњење за козметичку 

употребу; тоалетни производи, пасте за зубе, сапуни, 

шампони, гелови за туширање, гелови за купање, 

уља за купање, соли за купање, пенасти производи за 

купање, перле за купање, талк за тоалетну употребу, 

тоалетно млеко, дезодоранси; производи за 

шминкање, кармини, маскара за трепавице, 

руменила, пудер за шминкање, сенка за очи, оловка 

за шминкање, производи за скидање шминке; 

декоративни узорци за козметичку употребу, 

привремене тетоваже за тело и нокте, комплети за 

шминкање, производи за негу и лепоту ноктију, 

лакови за нокте, штитници за нокте, лакови за нокте, 

разређивачи за производе за нокте, вештачки нокти 

за руке и стопала, сетови за вештачке нокте, лепак за 

вештачке нокте.  

Кл. 16:  папирни или картонски производи, наиме, 

кесе и папир за паковање, папирне или картонске 

кесе и кутије, кутије за шешире, водене боје, нацрти, 

сетови за сцену, архитектонски модели; штампани 

производи нарочито постери, албуми, атласи, 

брошуре, мапе, разгледнице, каталози, ознаке које 

нису од тканине, штампани материјали, књиге, 

новине, периодична издања, журнали, дневници, 

траке; материјал за повезивање књига; фотографије; 

прибор за писање нарочито блокови, блокови за 

цртање, папири за упијање, свеске, календари, 

коверте, папир за писање, књиге; лепкови за прибор 

за писање или кућну употребу; уметнички материјал; 

четкице за сликање; материјали за писаће машине и 

канцеларију (осим намештаја), нарочито подлоге за 

писање, кутије и подлоге за печат, носачи за писма, 

ножеви за писма, оловке, табле за писање, држачи за 

мастило, тегови за папир, држачи за оловке, подлоге 

за столове, патроне за оловке; инструкције или 

материјал за учење (осим апарата); пластични 

материјал за паковање (није укључено у остале 

класе); тип штампе, блокови за штампу.  
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Кл. 18:  кожа и имитација коже; торбе и кофери; путна 

торба, спортска торба; ручна торба, ранчеви; торбе за 

плажу, школске торбе, satche ташне, торбе за куповину; 

путни кофери; путне торбе за одећу и обућу; attache 

ташна и ташна за документа, attache ташна за документа, 

актовка (кожна галантерија); торбице, новчаници, 

држачи за картице (новчаници), торбице за ситнину, 

торбице за кључеве (кожна галантерија); кутије од коже 

или имитације коже; путни сетови (кожна галантерија); 

несесер за козметику, неуграђени; кожне торбе, клач 

ташне (вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа 

за животиње, торбе за ношење животиња.  

Кл. 25:  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, 

кошуље са кратким рукавима; комбинезони, блузе, 

џемпери и пуловери, дресови (одећа), плетиво (одећа), 

капути, јакне, парке, кабанице, мантили, капуљаче 

(одећа), пончо, одела, комбинације (одећа), хаљине, 

сукње, сукња-шорц, шорцеви, панталоне, боксерице, 

хеланке (панталоне), доњи веш; пиџаме, спаваћице, 

кућна хаљина (огртач), бадемантили, купаћи костими, 

купаће гаће, корсети (доњи веш), крагне (одећа), крагне 

које се могу скинути, ешарпе, манжетне (одећа), кимона, 

дечје рубље (одећа), каишеви (одећа), каишеви за новац 

(одећа), шалови, мараме, марамице за џеп, кравате, 

трегери, рукавице (одећа), рукавице без прстију, 

рукавице са спојеним прстима, муфови (одећа), муфови 

за уши (одећа), мараме за врат; одећа за главу, шешири, 

вунене капе, мараме за главу (одећа), качкети, капе, 

чарапе, хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, 

спортска обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле 

или сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

Кл. 35:  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилна роба, роба од коже или 

имитације коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, 

накит, сатови и хронометријски инструменти, 

малопродаја преко интернета, коју омогућава глобална 

рачунарска мрежа, понуда парфема, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилне робе, робе од коже или 

имитације коже, торби, наочара и наочара за сунце, 

накита, сатова и хронометријских инструмената, 

рекламне и промотивне услуге, нарочито преко 

електронских средстава, најам рекламног простора, 

публикације, директна пошта, рекламирање преко 

интернета на рачунарској мрежи, анкетирање, студије 

тржишта, услуге повезане са комерцијалним 

промотивним активностима у свим формама, наиме 

спонзорства и услуге организације изложби и 

промотивне информативне кампање.  
 

(111) 83649 (181) 29.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1249 (220) 29.06.2022. 

 (151) 24.11.2022. 

(300) 018633441  10.01.2022.  EM and 018676119  19.03.2022.  EM. 

(732) B2Kapital Single Member Societe Anonyme 

Claims Management From Loans and Credits, 1-3 

Kifisias Av, 115 23, Atina, GR 

(740) Драган Николић, адвокат, Француска 12,  

11000, Београд 

(540) 

VERALTIS GROUP 

(511) Кл. 35:  форензичко рачуноводство; пословно 

управљање; подршка привредним предузећима у 

управљању њиховим пословањем; помоћ при 

управљању у пословним активностима; процене које се 

односе на комерцијална питања; управљање пословним 

активностима франшиза; консултације у пословном 

управљању; пословно саветовање; саветовање о 

пословном планирању и континуитету пословања; 

пословни савети у вези са рачуноводством; консултације 

у вези са пословним спаја њима; пореско саветовање 

(рачуноводство); помоћ у пословном управљању; 

пружање помоћи у управљању пословним 

активностима; надзор пословног управљања; обрада, 

систематизација и управљање подацима; професионално 

усмеравање ( саветовање које се не односи на 

образовање и обуку); услуге помоћи, саветовања и 

консултација у вези са пословним управљањем.  

Кл. 36:  финансијске услуге; администрација 

финансијских послова; новчани (монетарни) послови; 

послови везани за непокретности; издавање кредитних 

картица; администрација финансијских послова у вези са 

некретнинама; саветодавне услуге у вези са 

финансијским инвестицијама; планирање у вези са 

имовином (финансијско); пружање комерцијалних 

финансирања; консултантске услуге у вези са личним 

финансијама; банкарске услуге; финансијске и новчане 

(монетарне) услуге; финансијске услуге за управљање 

кредитним картицама; услуге банковне картице; 

консултантске услуге у вези са кредитима; финансијске, 

монетарне и банкарске услуге; банкарске и услуге 

финансирања; услуге платних картица; услуге давања 

финансијских кредита; услуге управљања кредитном 

картицом; услуге у вези са кредитним и платним картица 

ма; финансијске услуге у вези са банкарским картицама; 

услуге у вези са кредитним и дебитним картицама; 

услуге дебитних картица; услуге аутоматизованог 

банкарства у вези са трансакцијама на кредитним 

картица ма; услуге аутоматизованог банкарства које се 

односе на трансакције путем картица за плаћање; савети 

у вези са заједничким фондом; финансијско саветовање; 

финансијске и економске саветодавне услуге; 

консултантске услуге у вези са финансијским 

предузећима; консултантске и саветодавне услуге у вези 

са инвестиционим банкарством; саветодавне услуге у 

вези са финансијским планирањем и улагањем; услуге 

финансијског саветовања и управљања; услуге 

финансијског саветовања за банкаре; услуге саветовања 

у вези са кредитним картицама; факторинг финансијских 

активности; администрација усклађивања потраживања 

из осигурања; услуге администрације потраживања на 
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основу гаранција; консултантске услуге за клијенте у 

вези са организацијом наплате дугова; управљање 

деоницама; администрација потраживања од осигурања; 

намиривање потраживања од осигурања; организовање 

процене потраживања од осигурања; факторинг; обрада 

потраживања од осигурања; процене одштетних захтева; 

намиривање потраживања од реосигурања; услуге 

управљања имовином са ограниченим временским 

коришћењем; услуге улагања; услуге финансијског 

улагања; управљање финансијским инвестицијама; 

кредитне услуге; инвестиционо банкарство; актуарске 

услуге у вези са осигурањима; услуге берзе; услуге у 

вези са пензијама; трговачко банкарство; финансијске 

услуге осигуравајућих компанија.   

Кл. 45:  проналажење несталих особа; проналажење 

и праћење изгубљених лица и ствари; правне услуге 

преноса власништва; услуге правног надзора; услуге 

регистрације (правне); услуге правног посредовања; 

услуге правног истраживања; услуге правне 

подршке; правне услуге; услуге правне и судске 

истраге у области интелектуалне својине; 

прикупљање биографских података о појединцима; 

ревизија регулаторне усклађености; ревизија правне 

усклађености; праћење бегунаца; пружа ње података 

о локацијама несталих особа; сигурносна контрола за 

припрему идентификационих картица; проналажење 

украдених предмета; регистрација имена домена 

(правне услуге); консултације у вези са 

регистрацијом интернет домена; медијације; 

консултације у области спорова; услуге подршке у 

споровима; саветовање у споровима; посредовање у 

правним поступцима; услуге решавања спорова; 

правне услуге у вези са пословањем; парничне 

услуге; услуге судских извршитеља (правне услуге); 

услуге уручења у судским поступцима.   
 

(111) 83650 (181) 12.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1316 (220) 12.07.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(300) 37341  29.04.2022.  AD. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 27.05.21  

(511) Кл. 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.  
 

(111) 83651 (181) 06.04.2032. 

(210) Ж- 2022-649 (220) 06.04.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(732) PENTASTAR DOO NOVI SAD,  

Светозара Милетића 11/1, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.07  

(591) браон, светло зелена  

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

лиофилизовано месо; сурутка нарочито 

лиофилизована сурутка; сушена сурутка; млечни 

производи базирани на заменама за млеко; млеко и 

млечни производи; десерти направљени од млечних 

производа; десерти направљени од замена за млеко; 

смрзнуто воће; воће, припремљено; сушено воће 

нарочито лиофилизовано воће; кувано воће; 

укисељено воће; брзо-смрзнуто воће; воће 
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конзервирано или у теглама; зачињено коштуњаво 

воће; грицкалице на бази воћа; грицка)ице од 

кандираног воћа; грицкалице на бази сувог воћа 

нарочито лиофилизованог воћа; грицкалице на бази 

орашастих плодова; мешавине грицкалица које се 

састоје од дехидрираног воћа и прерађених 

орашастих плодова; мешавине сувог воћа; 

концентрати на бази воћа за кување; напици на бази 

млека који садрже воће; намази на бази воћа; 

воће,конзервирано; конзервисано поврће; смрзнуто 

поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано поврће; 

кувано поврће; сушено поврће; брзо-смрзнуто 

поврће; укисељено поврће; намази на бази поврћа; 

мусеви од поврћа; пасте од поврћа; паштета од 

поврћа; пиреи од поврћа; пљескавице од поврћа; 

печурке, обрађене; ораси, обрађени; махунарке, 

прерађене; махунарке, припремљене; риба, која није 

жива; конзервисана риба; намирнице на бази рибе; 

прехрамбени производи од рибе; готова јела која се 

углавном састоје од меса, рибе, живинског меса или 

поврћа; смрзнутајела која се састоје првенствено од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; 

конзервирани морски плодови; прерађени морски 

плодови; готова предјела која се углавном састоје од 

морских плодова; паковани оброци који се углавном 

састоје од морских плодова; смрзнута пакована 

предјела која се углавном састоје од морских 

плодова; желеи, џемови,компоти; грицкалице на бази 

поврћа; замене за месо на бази поврћа; чорбе; супе; 

салате од воћа и поврћа.  

Кл. 30:  унапред упаковани ручкови од пиринча, који 

могу садржати месо, рибу или поврће; 

дехидрисанајела чији је главни састојак тестенина; 

дехидрисана јела чији је главни састојак прлнач; 

пакована јела која се првенствено састоје од 

тестенина или пиринча; замрзнута-сушена јела чији 

је главни састојак тестенина; замрзнута-сушена јела 

чији је главни састојак пиринач; готова јела која се 

првенствено састоје од тестенина и пиринча; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; кондиторски 

производи са смрзнутим јогуртом; соли за 

конзервисање намирница; ароматизоване соли; 

зачини; смрзнута теста; смрзнута пецива; кремасте 

торте; торте без глутена; чоколадне торте; торте на 

парче [пецива]; торте од сира; торте од сладоледа; 

торте са глазуром; торте са смрзнутим јогуртом; 

пецива; кекс; чоколада; кондиторски производи, 

нарочито кондиторски производи на бази млека; 

пекарски производи нарочито пекарски производи 

без глутена; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице на бази маслаца и карамеле; грицкалице 

на бази пиринча; грицкалице од екструдиране 

пшенице; грицкалице од муслија; чоколадни 

десерти; десерти у облику муса [слаткиши]; бомбоне; 

пите са смрзнутим јогуртом; инстант каше; овсене 

каше; каше на бази млека за прехрану.  

Кл. 32:  сокови од поврћа [пића]; фрапеи од поврћа; 

фрапеи од воћа; безалкохолни напици од сока од 

поврћа; безалкохолни напици који садрже сокове од 

поврћа; смутис [кашасти напици од воћа или 

поврћа]; пића од сурутке; спортска пића; спортска 

пићаса електролитима; енергетска пића; напици од 

соје, осим замена за млеко; минералне и содне воде и 

друга безалкохолна пића; воћни напици и воћни 

сокови; концентровани воћни сокови; 

лактоферментисани воћни сокови; концентрати, 

сирупи и прашкови који се користе за припрему 

безалкохолних пића; основе за воћне сокове; 

концентрати за прављење воћних сокова; 

концентрати за прављење воћних напитака; воћни 

концентрати за производњу напитака.Кл. 40:  

конзервирање хране; замрзавање хране; услуге 

замрзавања за друге; прерада хране за употребу у 

производњи.  
 

(111) 83652 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-645 (220) 05.04.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,  

251 Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE 

19808-1674 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PALL MALL ROSE GOLD 

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

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; 

упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за 

пушаче; папир за цигарете; тубе за цигарете; 

филтери за цигарете; џепне машинице за мотање 

цигарета; ручне машинице за пуњење папирних туба 

дуваном; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају.  
 

(111) 83653 (181) 16.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1174 (220) 16.06.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(732) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil,  

Daedeok-gu, Daejeon , KR 

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

(540) 

MIIX ICE 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван; замене за дуван; 

цигаре; електронске цигарете; течни никотински 

раствори за електронске цигарете; течни раствори за 

употребу у електронским цигаретама; ароме, изузев 
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есенцијалних уља, за употребу код електронских 

цигарета; хумидори; секачи за цигаре; пепељаре за 

пушаче; кертриџи за електронске цигарете; ланац за 

врат за електронске цигарете; распршивачи за 

електронске цигарете; артикли за пушаче 

(укључујући упаљаче за пушаче); штапићи за 

чишћење и дезинфекцију електронских цигарета; 

четкице за чишћење електронских цигарета; 

јастучићи за чишћење електронских цигарета; 

чистачи електронских цигарета; средства за чишћење 

електронских цигарета; уређаји за чишћење 

електронских цигарета; електрични чистачи за 

електронске цигарете; заштитне кутије за 

електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне 

цеви за испаравање за цигарете; држачи за 

електронске уређаје у сврху грејања цигарета или 

дувана, дуванских производа и замена за дуван; 

дувански штапићи за електронске цигарете.  
 

(111) 83654 (181) 17.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1181 (220) 17.06.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(732) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon , KR 

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

(540) 

MIIX MIX 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван; замене за дуван; цигаре; 

електронске цигарете; течни никотински раствори за 

електронске цигарете; течни раствори за употребу у 

електронским цигаретама; ароме, изузев есенцијалних 

уља, за употребу код електронских цигарета; хумидори; 

секачи за цигаре; пепељаре за пушаче; кертриџи за 

електронске цигарете; ланац за врат за електронске 

цигарете; распршивачи за електронске цигарете; 

артикли за пушаче (укључујући упаљаче за пушаче); 

штапићи за чишћење и дезинфекцију електронских 

цигарета; четкице за чишћење електронских цигарета; 

јастучићи за чишћење електронских цигарета; чистачи 

електронских цигарета; средства за чишћење 

електронских цигарета; уређаји за чишћење 

електронских цигарета; електрични чистачи за 

електронске цигарете; заштитне кутије за електронске 

цигарете; бездимни дуван; бездимне цеви за 

испаравање за цигарете; држачи за електронске уређаје 

у сврху грејања цигарета или дувана, дуванских 

производа и замена за дуван; дувански штапићи за 

електронске цигарете.  
 

(111) 83655 (181) 16.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1175 (220) 16.06.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(732) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil,  

Daedeok-gu, Daejeon , KR 

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

(540) 

MIIX REGULAR 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван; замене за дуван; 

цигаре; електронске цигарете; течни никотински 

раствори за електронске цигарете; течни раствори за 

употребу у електронским цигаретама; ароме, изузев 

есенцијалних уља, за употребу код електронских 

цигарета; хумидори; секачи за цигаре; пепељаре за 

пушаче; кертриџи за електронске цигарете; ланац за 

врат за електронске цигарете; распршивачи за 

електронске цигарете; артикли за пушаче 

(укључујући упаљаче за пушаче); штапићи за 

чишћење и дезинфекцију електронских цигарета; 

четкице за чишћење електронских цигарета; 

јастучићи за чишћење електронских цигарета; 

чистачи електронских цигарета; средства за чишћење 

електронских цигарета; уређаји за чишћење 

електронских цигарета; електрични чистачи за 

електронске цигарете; заштитне кутије за 

електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне 

цеви за испаравање за цигарете; држачи за 

електронске уређаје у сврху грејања цигарета или 

дувана, дуванских производа и замена за дуван; 

дувански штапићи за електронске цигарете.  
 

(111) 83656 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1191 (220) 20.06.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(300) 37079  27.01.2022.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.10; 10.01.25; 26.02.07; 26.11.06; 27.05.12; 

27.05.21; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, тамно сива, светло сива  
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(511) Кл. 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.  
 

(111) 83657 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1190 (220) 20.06.2022. 

 (151) 25.11.2022. 

(300) 37010  26.01.2022.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 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.  
 

(111) 83658 (181) 18.04.2032. 

(210) Ж- 2022-721 (220) 18.04.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) Keen, Inc., 515 NW 13th Ave, Portland,  

OR 97209, US 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.17; 27.05.21  

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

(111) 83659 (181) 18.04.2032. 

(210) Ж- 2022-719 (220) 18.04.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) Keen, Inc., 515 NW 13th Ave, Portland,  

R 97209, US 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

KEEN 

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

(111) 83660 (181) 22.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1207 (220) 22.06.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

NX450h+ 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 83661 (181) 09.02.2032. 

(210) Ж- 2022-224 (220) 09.02.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ADEGRON 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови; 

аналгетици; антибиотици; лекови за медицинску 

употребу; лекови за људску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

дијететска храна прилагођена за медицинске намене; 

додаци исхрани; додаци за минералну храну; 

витамински препарати, све наведено без дела 

протеина који регулише брзину разградње протеина.  
 

(111) 83662 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1262 (220) 01.07.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 26.05.04; 26.13.25; 26.15.15; 26.15.25  

(591) Пантоне 7672Ц  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 83663 (181) 26.01.2032. 

(210) Ж- 2022-102 (220) 26.01.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) Ivađo doo, Стевана Марковића 8,  

11080, Земун - Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.22; 27.05.24; 28.05.00; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, бела.   

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

канцеларијска папирна галантерија; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

услуге малопродаје и велепродаје батерија, 

штампача, фотокопира, тонера, кетриџа, рибона, 

компјутера и компјутерске опреме, писаћег прибора, 

оловки, фасцикли, регистратора, образаца, 

пословних књига, коверти, термо и адинг ролни, 

селотејп трака, лепкова, канапа, свески, 

самолепљивих блокчића, средстава за хгијену, 

папирне галантерије, пвц галантерије и књига; 

канцеларијски послови; изнајмљивање канцеларијске 

опреме; изнајмљивање канцеларијских машина и 

опреме; услуге велепродаје везане за канцеларијски 

материјал; услуге малопродаје везане за 

канцеларијски прибор.  

Кл. 37:  услуге инсталирања и поправљања 

штампача; инсталација канцеларијских уређаја; 

одржавање канцеларијске опреме; поправка 

канцеларијских машина и апарата; пружање 

информација у вези са поправком или одржавањем 

канцеларијских машина и апарата.  
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(111) 83664 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1198 (220) 20.06.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) Ave&Vetmedic d.o.o., Петра Лековића 6, 

Београд, RS 

(540) 

CIPROAVE 

(511) Кл. 5:  Фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) L99за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 83665 (181) 12.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1318 (220) 12.07.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(300) 37340  29.04.2022.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 27.05.21  

(511) Кл. 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.  
 

(111) 83666 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1192 (220) 20.06.2022. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome 

Minato-ku, Tokyo, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

WINSTON COMPACT LONG 

(511) Кл. 34:  дуван, било да је прерађен или 

непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за 

ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван; 

цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице.  
 

(111) 83667 (181) 07.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1497 (220) 07.09.2020. 

 (151) 28.11.2022. 

(732) ENERGOTEAM DOO, Мајаковског 38, Ниш, RS 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41, Београд 

(540) 

 

(531) 03.09.11; 03.09.24; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.21; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) жута и црна  

(511) Кл. 28:  риболовачки прибор и опрема.  

Кл. 31:  храна и пиће за животиње.  
 

(111) 83668 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-528 (220) 21.03.2022. 

 (151) 29.11.2022. 
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(732) Футурисимо д.о.о., Жабљане б.б.,  

16203, Вучје, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 01.17.13; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 07.11.15; 

24.03.07; 25.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 28.05.00  

(591) црна, бела, златна, крем, браон.   

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83669 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-834 (220) 06.05.2022. 

 (151) 29.11.2022. 

(732) Дестилерија Салаш Наш доо, Фодорова дуж 

бр.15а, Кањижа, Хоргош, RS 

(540) 

Она наша са салаша 

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

(111) 83670 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2208 (220) 22.12.2021. 

 (151) 29.11.2022. 

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

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

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

11060, Београд 

(540) 

WIRED 

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

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за  

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за 

продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије; рачунарски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

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

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром, коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете; 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

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

наиме, садржај који се може преузети и који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, 

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

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови и 

опрема за  наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; комерцијално управљање у 

вези лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 

других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 

објављивање штампаног материјала у рекламне 

сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти 

научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинема-тографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу, апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, видео снимци који се могу 

преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 

незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним 
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колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете, 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

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

наиме, садржај који се може преузети који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, 

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

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у виртуелним световима на мрежи; услуге 

малопродаје и онлајн малопродаје публикација, 

одеће, обуће, покривала за главу; обезбеђивање 

онлајн тржишта за приказивање, излагање, продају, 

куповину, размену, и преношење незаменљивих 

токена (нфт токена) и дигиталних колекција; 

пружање услуга дигиталних колекција, наиме, 

вођење онлајн тржишта за трансакције и услуге 

регистра коришћењем софтверске технологију 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекције; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје и 

онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја 

који се може преузети са одећом, дизајном, 

животним стилом, дизајнирањем одеће, модом, 

културом, технологијом, храном, кувањем, 

путовањима, актуелним догађајима, здрављем и 

фитнесом; услуге онлајн малопродајних продавница 

које садрже виртуелну робу у области одеће, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге информисања, 

саветовања и консалтинга у вези са напред 

наведеним.  

Кл. 41:  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; организовање културних и 

уметничких догађаја; приређивање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге уметничких 

изложби; уметничке изложбе; приказивање видео 

филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; електронско публиковање 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво; 

услуге електронског издаваштва; електронске 

публикације које се не могу преузимати; издавање 

онлајн електронских књига и часописа; издавање и 

уређивање штампаних ствари; издавање 

електронских магазина; издавање електронских 

књига и периодике на интернету; пружање 

електронских публикација; издавање штампаних 

ствари и штампаних публикација; производња радио 

и телевизијског програма; онлајн издавање 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у забавне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; услуге 

забаве у вези са такмичењима; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге 

организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских 

филмова; продукција филмова за образовне сврхе; 

продукција филмова за забавне сврхе; услуге 

филмске продукције; телевизијска продукција; 

телевизијска продукција за образовне сврхе; 

телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге 

телевизијске продукције; услуге производње забава 

уживо; услуге у вези са продукцијом приредби 

уживо; производња филмова; пружање изложби 

преко виртуелне стварности и проширене реалности; 

услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, за 

употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, 

наиме, уметничких дела, видео записа, слика и 

звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 
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технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(111) 83671 (181) 24.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1225 (220) 24.06.2022. 

 (151) 29.11.2022. 

(732) MDES AIR CONDITIONER DOO, Житна 19, 

11272, Београд (Добановци), RS 

(540) 

 

(531) 26.05.01; 26.05.12; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, зелена  

(511) Кл. 11:  инсталације и апарати за вентилацију 

[климатизацију].  

Кл. 37:  инсталирање и поправљање расхладне 

опреме.  
 

(111) 83672 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1268 (220) 01.07.2022. 

 (151) 29.11.2022. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 24.17.03; 26.13.25; 26.15.25; 29.01.03  

(591) Пантоне 7475Ц  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 83673 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1272 (220) 01.07.2022. 

 (151) 29.11.2022. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 26.05.04; 26.13.25; 26.15.13; 26.15.15; 

26.15.25; 29.01.01  

(591) Пантоне 199Ц  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 83674 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-983 (220) 02.06.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 
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(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.02.12; 26.03.23; 26.07.01  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; унапред 

напуњени картриџи који садрже фармацеутске 

препарате.  

Кл. 10:  помоћна средства за самоубризгавање; 

уређаји за убризгавање фармацеутских производа; 

медицински шприцеви; медицински апарати и 

инструменти.  
 

(111) 83675 (181) 28.04.2032. 

(210) Ж- 2022-788 (220) 28.04.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) Анђелка Попадић, Милутина Миланковића 

158, 11000, Београд, RS 

(740) Дејан Вуковић, адвокат, Теодора Драјзера 34, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.06.03; 09.09.15; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08 

(591) зелена и браон боја.  

(511) Кл. 18:  огрлице, повоци и одећа за животиње.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83676 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1255 (220) 28.06.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) UNA MALBAŠIĆ PR PROIZVODNJA 

OBUĆE LOLI SVET NOVI SAD, Алберта 

Ајнштајна 34, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.04  

(591) светло роза, тамније роза, плава, бела  

(511) Кл. 14:  привесци (накит).  

Кл. 18:  торбе, нарочито торбе које се носе преко 

рамена за децу.  

Кл. 20:  прилагођене заштитне навлаке за ограде 

креветаца.  

Кл. 25:  обућа за бебе, нарочито сандале за бебе, 

ципеле за бебе, чизмице за бебе; обућа за децу, 

нарочито сандале за децу; чизме за децу; одећа за 

бебе, нарочито комбинезони за бебе, кошуље за бебе, 

мајице за бебе, панталонице за бебе, пиџаме за бебе, 

тренерке за бебе, хаљине за бебе, џемпери за бебе, 

шорцеви за бебе, доњи веш за бебе; одећа за децу, 

нарочито бодији за децу, панталоне за децу, пиџаме 

за децу, тренерке за децу, трикои за децу, хаљине за 

децу, џемпери за децу, шорцеви за децу; портикле за 

бебе, не од папира; џепне марамице; лептир машне; 

трегери; улошци за обућу; покривала за главу.  
 

(111) 83677 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-710 (220) 15.04.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) СТЕКАМ ДОО, Булевар деспота Стефана 64 

А, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.23; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, лила, љубицаста, бордо, зута, 

нарандзаста, сива, плава, зелена  

(511) Кл. 37:  изградња.  
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(111) 83678 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1196 (220) 20.06.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) ЕПАРХИЈА БРАНИЧЕВСКА , Хајдук Вељкова 2, 

Пожаревац, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.24; 

28.05.00; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, браон, златна  

(511) Кл. 3:  козметичка млека; козметичке креме; 

козметички гелови; козметички лосиони; козметички 

препарати; козметички caпуни; козметички серуми; 

козметички сетови; козметичка уља за кожу; 

козметичке креме за кожу; козметичке креме за лице 

тело; козметичке креме за негу; козметичке креме за 

негу коже; козметичке креме за руке; козметичке 

креме и лосиони; козметички лосиони за лице; 

козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за 

негу коже; козметички, препарати за лице и тело; 

лосиони за козметичку употребу; млеко за тело за 

козметичке потребе; млеко за лице и тело за 

козметичке потребе; мирисна уља; козметичка уља; 

ароматична уља [етарска уља]; природна етарска 

уља; мириси за  аутомобиле.  

Кл. 4:  свеће; воштане свеће; мирисне свеће; свеће за 

молитву; свеће лојанице; фитиљи за свеће; црквене 

свеће; восак за прављење свећа; кратке округле 

свеће; мирисне свеће за арома терапију; пчелињи 

восак за производњу свећа; свеће и фитиљи за 

осветљавање; фитиљи за свеће за расвету.   

Кл. 6:  обични метали и њихове легуре; скулптуре од 

обичних метала; статуе од обичних метала; фигуре 

од обичних метала;  уметничка дела од обичних 

метала; мали метални гвожђарски производи.   

Кл. 9:  апарaти за снимање видео записа; апарати за 

снимање звука; апарати за снимање звука или слике; 

апарати за снимање и репродукцију звука; апарати за 

снимање слике; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију слике; апарати за емитовање, снимање, 

пренос или репродукцију звука или слике; апарати за 

снимање, чување, пренос и репродукцију звука и 

слике; апарати и инструменти за снимање, пренос 

или репродукцију i звука или слике; апарати за 

снимање, пренос, обраду и репродукцију звука, 

слике или података; апарати и инструменти за 

снимање, пренос или репродукцију звука, података 

или слике; магнетни носачи података, дискови за 

снимање; компакт-дискови; дигитални компакт-

дискови; компакт-дискови [аудио и видео]; 

снимљени компакт дискови; компакт-дискови, DVD-

дискови и други медији за дигитално снимање; 

компакт диско ви, DVD и други дигитални носачи 

података; рачунарски програми и софтвер.  

Кл. 14:  привесци за кључеве од племенитих метала 

[дрангулије или привесци]; неметални привесци за 

кључеве; привесци за кључеве од коже; привесци за 

кључеве у облику плочица; привесци за кључеве од 

метала; привесци за кључеве од неплеменитих 

метала; привесци за кључеве од вештачке коже; 

привесци за кључеве [прстенови за кључеве са 

ситним украсима или украсним привесцима].   

Кл. 16:  књиге; верске књиге; штампане књиге; књиге 

са причама; књиге са подацима; књиге црквених 

песама.   

Кл. 18:  кожа имитација коже; имитација коже; 

животињска кожа; кутије од коже или вештачке 

каже; торбе од коже и вештачке коже; футроле од 

коже или вештачке коже; торбе [коверте, кесе] од 

коже за паковање; торбе [омоти, кесе] од коже за 

паковање робе; кожне торбе; кожне торбе, за 

паковање; кожни путни кофери; путне торбе [кожна 

галантерија.   

Кл. 20:  јастук.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; кућне, 

кухињске и посуде за кување; кућни и кухињски 

прибор; прибор и посуде за кућну и кухињску 

употребу; сунђери; кристал [стакларија]; стакларија, 

порцелан и грнчарија; бојена стакларија. 

Кл. 24:  текстил и замене за текстил; кућни текстил; 

кухињски убруси од текстила; марамице од текстила; 

пешкири од текстила; салвете од текстила, стоне; 

столњаци од текстила; текстил на роба за употребу у 

домаћинству; текстилни материјали  израду одеће; 

текстилни пешкири за купатило; текстилни пешкири 

за руке; текстилни прекривачи за намештај; тканине 

за столове, текстилне; прекривачи за кревете; 

свилено платно за везење; тканине од мешавине 

свиле и памука; тканине од предене свиле; тканине 

од вештачке свиле; мешана тканина на бази свиле; 

прекривачи за намештај; прекривачи за јастуке; 

декоративни прекривачи.   

Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу.  

Кл. 29:  месо; риба, обрађена; месо, риба, живина и 

дивљач; месне прерађевине; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; џемови; 

компоти; желеи; џемови, компоти; јаја; млеко; 

животињско млеко; козје млеко; кравље млеко; 

млеко и млечни производи; јестива уља и масти.  
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Кл. 30:  хлеб; брашно за хлеб; хлеб, колачи и 

посластице; мед; мед са лековитим биљем; шећер, 

мед, меласа; шећер, мед, шеће ни сируп.   

Кл. 31:  риба, жива; живина, жива; пољопривредни 

производи; саднице; свеже воће и поврће, свеже 

зачинско биље; свеже воће и поврће; свеже биљке у 

саксији; свеже јагоде; семе; семе за пољопривредне 

потребе; семе за садњу; семе за сејање; семе за узгајање 

воћних култура; семе за узгој биљака; семенке за 

узгајање биљака; семенке за узгајање поврћа; семенке 

ражи; семе пшенице; семе траве; сирови и непрерађени 

пољопривредни, аквакултурни, хортикултурни и 

шумарски производи; живе животиње; јестиве водене 

животиње, живе; храна за животиње.   

Кл. 33:  алкохолна пића; жестока пића с укусима 

[алкохолна пића]; жестока алкохолна пића 

[дестилована]; алкохолна пића која садрже воће; 

алкохолна пића на бази шећерне трске.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање робе; 

складиштење робе; организација путовања; 

организација и резервација излета; организација и 

резервација путовања; организација и резервација 

екскурзија; организација превоза и путовања; 

организација превоза и складиштења робе.   

Кл. 40:  обрађивање материјала (бојење одеће).  

Кл. 41:  вођење образовних курсева; вођење образовних 

семинара; издавање образовних материјала; образовне и 

забавне услуге; организовање и вођење образовних 

догађаја; организовање образовних курсева; припремање 

обуке; разонода; услуге разоноде; услуге за рекреацију и 

разоноду; спортске и културне активности; издавање 

књига; изнајмљивање књига; онлајн публикације 

електронских књига; уређивање књига и електронских 

публикација; уређивање електронских књига; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; издавање и 

уређивање књига, новина и часописа; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; издавање и уређивање 

штампаног материјала, књига, новина и периодичних 

часописа осим за рекламне потребе.  

Кл. 43:  привремени смештај; привремени смештај који 

пружају центри за  социјализацију; услуге пријема за 

привремени смештај; организовање долазака и 

одлазака]; услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 83679 (181) 04.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1277 (220) 04.07.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) GOLEMIS AIR SERVICES Co. S.A., 151 Kifisias 

Avenue & 2 Vasilisis Sofias, 15124 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

GOLDAIR HANDLING 

 

(511) Кл. 35:  пословно управљање.  

Кл. 39:  пружање услуга земаљског опслуживања на 

аеродромима, организовање путовања, складиштење робе.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  

Кл. 45:  услуге обезбеђења.  
 

(111) 83680 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-758 (220) 26.04.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) United Biscuits (UK) Limited (Co No: 2506007), 

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, 

Chiswick, London W4 5YA, UK 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

HOBNOBS 

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

пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и слаткиши; сладоледи; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; 

сенф; сирће, сосови [зачини]; зачини; лед [замрзнута 

вода]; наполитанке; чоколаде; колачићи; слаткиши 

од бадема; крекери; ароме бадема; бадеми преливени 

чоколадом; орашасти плодови обложени чоколадом; 

преливени орашасти плодови [кондиторски 

производи]; чоколадни намази који садрже орашасте 

плодове; кондиторски производи од орашастих 

плодова; саћасте карамеле; сирупи; чоколадни 

намази; производи од житарица обложени шећером и 

медом; златни сируп; чоколадни премази; чоколадне 

ароме; чоколадни кекс; чоколадни слаткиши; 

чоколадни сируп; полупрекривени чоколадни кекс; 

наполитанке преливене чоколадом; кекс са премазом 

са укусом чоколаде; вафл кекс; хрскави хлеб; 

бисквити обложени чоколадом; слани кекс; ароме за 

грицкалице [осим етеричних уља]; грицкалице на 

бази пиринча; грицкалице на бази пшенице; 

грицкалице на бази кукуруза; пецива, торте, тартови 

и бисквити; чоколадни слезов кекс који садржи 

карамелу; сладни кекс; петит кекс; дански кекс са 

чоколадним преливом; путер кекс; кекс за сир; кекс 

са укусом сира; слани кекс; кекс са укусом воћа; 

аперитив кекс.  
 

(111) 83681 (181) 05.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1292 (220) 05.07.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

FLENTY 
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(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу; лекови за људску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

додаци исхрани; витаминско минерални додаци 

исхрани за људску употребу.  
 

(111) 83682 (181) 05.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1291 (220) 05.07.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

REGLAN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83683 (181) 05.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1290 (220) 05.07.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

NOZINAN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83684 (181) 05.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1293 (220) 05.07.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

TILSEPTIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење 

упале грла; медицинске пастиле; медицински 

слаткиши; медицински спрејеви за грло; пастиле за 

фармацеутску употребу; препарати за лечење кашља. 

Кл. 30:  немедицински слаткиши; немедицинске 

пастиле [кондиторски производи]; пастиле 

[бомбоне].  
 

(111) 83685 (181) 17.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1180 (220) 17.06.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

 

(732) EWE COMP DOO PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I MONTAŽU RAČUNARSKE I 

TELEKOMUNIKACIONE OPREME BEOGRAD 

(ZEMUN), Цара Душана 212, Београд-Земун, RS 

(740) Стефан Д. Лакићевић, адвокат, Пере 

Велимировића 10а, 11090, Београд 

(540) 

EWE 

(511) Кл. 9:  звиждећи аларми; акустични аларми; 

звучни аларми; апарати за анализу ваздуха; аларми; 

електрични апарати за даљинско паљење; 

електрични апарати за паљење са удаљености; 

батерије за паљење; појачала; справе за гашење 

ватре; машине за бројање и сортирање новца; 

противпожарни аларми; рачунарска меморија, 

уређаји; рачунари, рачунарски програми, снимљени; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; читачи електронских књига; смартфони 

[паметни телефони]; тонер кертриџи, празни, за 

штампаче и фотокопире; уређаји за надгледање беба; 

видео уређаји за надгледање беба; таблет рачунари; 

зд наочаре; компјутерски хардвер; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; мобилни телефони; 

дигитални знаци; навлаке за паметне телефоне; 

футроле за паметне телефоне; селфи штапови [ручни 

моноподи]; командне ручице [џојстици] за употребу 

са рачуна ром, осим за видео игре; паметне наочаре; 

паметни сатови; апарати за гашење ватре; заштитне 

фолије прилагођене за екране рачунара; навлаке за 

РОА уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; термалне камере; футроле за 

таблет рачунаре; станице за пуњење електричних 

возила; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; паметно прстење; уређаји за 

електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; аудио интерфејси; еквилајзери [аудио 

апарати]; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]: 

заштитне фолије прилагођене за смартфоне; кациге 

за виртуелну стварност; електронске интерактивне 

табле; аудио миксете; електронски кључеви као 

даљински управљачи; електронске партитуре које се 

могу преузети он-лајн; електронски нумерички 

дисплеји; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

надзор; лични дигитални асистенти [РОА]; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; софтвер за чување екрана на рачуна 

ру, снимљен или даунлодован; рачунарски софтвер 

који се може преузимати за управљање 

криптовалутним трансакцијама који користи 

блокчејн технологију; држачи прилагођени за 

мобилне телефоне и паметне телефоне; држачи за 

телефоне у аутомобилу; уређаји за видеоприказ који 

се носе на глави; бежични преносиви штампачи за 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

193 

употребу са лаптопом и мобилним уређајима; 

преносиви звучници; постоља за хлађење лаптоп 

рачунара; унутрашњи вентилатори за рачунаре; 

софтвер као медицински уређај [SaMD], који се може 

преузети; подметачи за инструмент табле 

прилагођени за држање мобилних телефона и 

паметних телефона.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; обавештења 

о пословима; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

анализе трошкова и цене коштања; услуге 

фотокопирања; услуге агенција за запошљавање; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

рачуноводство; вођење књига [књиговодство]; 

ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; презентација робе; помоћ у пословном 

или индустријском управљању; дистрибуција 

узорака; услуге продаје путем лицитације; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

испитивања; консултације у вези са пословним 

организовањем; рекламирање; оглашавање; пословна 

истраживања; услуге односа са јавношћу; услуге 

рекламних агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; 

компјутерско управљање подацима; професионалне 

пословне консултације; економске прогнозе; 

пружање пословних информација; проналажење 

особља; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; системација информација у 

компјутерским базама података; издавање машина за 

Фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; психолошко тестирање за избор 

запослених; услуге поређења цена; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; прикупљање статистичких података; 

маркетинг; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; управљање 

програмима лојалности потрошача; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; финансијска ревизија; циљни 

маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

услуге односа са медијима; изнајмљивање 

канцеларијске опреме у заједничким радним 

просторима; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; услуге 

пословног саветовања за дигиталну трансформацију; 

изнајмљивање регистар каса; услуге онлајн 

поручивања хране за понети и доставе из ресторана; 

услуге оглашавања за стварање идентитета бренда за 

друге; промоција производа преко инфлуенсера; 

маркетинг преко инфлуенсера.   

Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; услуге агенција 

за промет некретнина; посредовање у промету 

некретнина; процена некретнина; финансијско 

управљање; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; најам апартмана; 

услуге агенција за изнајмљивање смештаја [станова]; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

пружање финансијских информација; издавање 

пословног простора [непокретности]; пружање 

информација о финансијама путем веб странице; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад; 

послови везани за непокретности; електронски 

пренос крипто имовине; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска размена крипто 

имовине; електронски пренос средстава који се 

пружа путем технологије ланца блокова [блокчеин].   

Кл. 37:  поправка фотографских апарата; постављање 

и поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка дизалица, лифтова; постављање и поправка 

лифтова; асфалтирање; одржавање и поправка 

моторних возила; одржавање и поправка авиона; 

постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; уградња и 

поправка противпожарних аларма; уградња и 

поправка противпровалних аларма; изнајмљивање 

грађевинске опреме; постављање и поправљање 

опреме за грејање; постављање и поправка апарата за 

климатизацију; изградња; грађевински надзор; 

рушење објеката; заштита од корозије; постављање и 

поправљање складишта; заштита грађевина од влаге; 

изоловање објеката; изградња фабрика; постављање 

и поправка опреме за наводњавање; изолација 

грађевина; инсталирање, одржавање и поправка 

машина; зидарство; изградња пристанишних насипа; 

изградња и одржавање цевовода; молерски радови, 

спољни и унутрашњи; глачање каменом пловућцем; 

малтерисање; водоинсталатерске услуге; изградња 
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лука, пристаништа; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; закивање; инсталирање и 

поправка телефона; монтирање скела; зидарске 

услуге; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; 

асфалтирање путева; пескирање [брушење]; 

подводне поправке; бушење бунара; изградња 

сајамских штандова и продавница; инсталација, 

одржавање и поправка рачунарске опреме; 

отклањање сметњи на електричним апаратима; 

изнајмљивање дизали ца [грађевинске опреме]; 

услуге поправки кровова; поправка сигурносних 

брава; уградња прозора и врата; поновно пуњење 

тонера за штампаче; консултације о грађењу; 

столарске услуге; поправка електричних водова; 

полагање каблова; постављање комуналних објеката 

на градилиштима; услуге електричара; постављање и 

поправљање опреме за заштиту од поплава; поновно 

пуњење кертриџа са мастилом; одржавање лифтова 

путем система даљинског надзора; услуге пејзажне 

архитектуре са тврдим материјалима.   

Кл. 38:  пружање информација у области 

телекомуникација; комуникација преко мреже 

оптичких влакана; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; сателитски пренос; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пренос дигиталних 

датотека; бежично емитовање; стриминг [проток] 

података; пренос видео садржаја на захтев; пренос 

подкаст садржаја; изнајмљивање паметних телефона; 

услуге геолокације.   

Кл. 39:  истовар терета; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; услуге 

комерцијалног превоза терета; шпедиција; посредовање 

у услугама шпедиције; посредовање у превозу робе; 

посредовање у транспорту; услуге возача; курирске 

услуге [достава пошиљки или робе]; пружање 

информација у вези са услугама складиштења; пружање 

информација о транспорту; физичко складиштење 

електронски сачуваних података и докумената; пружање 

информација о саобраћају.  

Кл. 42:  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; грађевинско пројектовање; технолошка 

истраживања; дизајн ентеријера [уређење 

унутрашњег простора]; услуге индустријског 

дизајна; услуге дизајнирања паковања; испитивање 

материјала; вођење студија техничког пројектовања; 

геолошке експертизе; инжењерске услуге; геодетско 

мерење; изнајмљивање рачунара; рачунарско 

програмирање; геолошка испитивања терена; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области дизајна 

и развоја рачунарског хардвера; графички дизајн; 

контрола квалитета; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; поновно успостављање рачунарских 

података; одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; урбанистичко планирање; 

геодетско мерење; дизајнирање рачунарских 

система; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; израда и одржавање веб 

страница за друге; хостинг рачунарских веб 

страница; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера; 

заштита од рачунарских вируса; саветовање у вези са 

штедњом енергије; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету; 

дигитализација докумената [скенирање]; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; 

саветовање о изради веб страница; софтвер у виду 

сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; чување резервне копије 

података ван мреже; електронско похрањивање 

података; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб страница; пружање виртуалних рачунарских 

система путем рачунарства у облаку; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; саветовање 

о сигурности рачунара; надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова; креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије]; консултације о безбедности интернета; 

консултације о сигурности података; услуге 

кодирања податка; надгледање рачунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; електронско надгледање података о 

заштити личности ради откривања крађе идентитета 

путем интернета; електронско надгледање 

коришћења кредитних картица ради откривања 

интернет преваре; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга [PaaS]; развој 

рачунарских платформи; истраживања у области 

грађевинских конструкција; истраживања у области 

технологије телекомуникација; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; писање рачунарских кодова; саветодавне 

услуге у области сигурности телекомуникационих 

мрежа; рударење кроптовалуте; крипторударење; 
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услуге технолошког саветовања за дигиталну 

трансформацију; изнајмљивање објеката за дата 

центре [центре података]; пружање онлајн 

географских карата, које се не могу преузети; 

саветовање у области вештачке интелигенције; 

истраживање у области технологије вештачке 

интелигенције; услуге аутентификације корисника 

коришћењем блокчејн технологије; геотехничка 

истраживања; геолошка пробна бушења; развој 

видео и рачунарских игара; квантно рачунарство; 

услуге рачунарског програмирања за обраду 

података: услуге софтверског инжењеринга за 

обраду података.  

Кл. 45:  консултације о интелектуалној својини; 

менаџмент ауторских права; лиценцирање 

интелектуалне својине; праћење права интелектуалне 

својине за правно саветодавне сврхе; правна 

истраживања; парничне услуге; лиценирање 

рачунарског софтвера [правне услуге]; регистрација 

имена домена [правне услуге]; услуге мирног 

решавања спорова; услуге онлајн друштвених мрежа; 

правне услуге које се односе на лиценцирање; правне 

услуге у вези са преговорањем о уговорима за друге; 

лизинг имена домена на интернету; лиценцирање 

[правне услуге] у оквиру издавања софтвера; услуге 

правног надзора; услуге правног саветовања у вези 

са мапирањем патената; услуге правног заступања; 

ревизија регулаторне усклађености; ревизија правне 

усклађености; правне услуге преноса власништва; 

спровођење закона; сигурносно чување објеката 

путем система даљинског надзора.   
 

(111) 83686 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1242 (220) 28.06.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) Eupharm phc d.o.o., Билећка 37,  

11042, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.24; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.07; 

27.05.17; 29.01.04  

(591) тиркиз плава  

(511) Кл. 10:  дигитални топломери за медицинску 

употребу; инфрацрвени термометри за медицинске 

сврхе; клинички термометри; термометри за 

медицинску употребу; електрични уређаји за мерење 

температуре за медицинске сврхе; индикаторске 

траке за мерење температуре за медицинске намене; 

уређаји за мерење температуре за медицинске сврхе.   
 

(111) 83687 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1240 (220) 28.06.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) Eupharm phc d.o.o., Билећка 37,  

11042, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.14; 26.11.02; 26.11.06; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) нијансе плаве, сива  

(511) Кл. 35:  aгенције за увоз и извоз робе; 

административна обрада компјутеризованих захтева 

за куповину; административна обрада наруџбеница 

за куповину; административне услуге; 

административне услуге везане за царињење; 

административне услуге које се односе на давање 

упута пацијенти ма; административне услуге које се 

односе на стоматолошко здравствено осигурање; 

административне услуге које се односе на упућивање 

пацијената на болничко лечење; административне 

услуге у вези са упућивањем на лечење; 

административно управљање болницама; 

административно управљање здравственим 

клиникама; анализирање трошкова у вези са 

одлагањем, уклањањем, руковањем и рециклирањем 

отпада; вођење досијеа и картотека о здравственом 

стању појединца; вођење досијеа и картотека о 

историји болести појединца; вођење медицинске 

документације и историје болести пацијента; 

директан маркетинг; директно оглашавање; 

дистрибуција производа у рекламне сврхе; 

дистрибуција проспеката и узорака; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

интернет маркетинг; истраживање тржишта; 

истраживање тржишта из области козметике, 

парфимерије и производа за улепшавање; 

истраживање тржишта у рекламне сврхе; 

консултантске и саветодавне услуге које се односе на 

регрутовање особља; консултантске и саветодавне 

услуге које се односе на систематизацију особља, 

запошљавање и управљање; консултантске услуге за 

спољну трговину; консултантске услуге у вези са 

пословним управљањем на пољу услуга транспорта и 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 

196 ЗИС / RS / IPO 

 

доставе; консултантске услуге у вези са 

рекламирањем у штампи; консултације везане за 

вођење послова који се односе на стратегију, 

рекламирање, производњу, особље и малопродају; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

маркетинг; маркетиншке и промотивне услуге; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; маркетиншке услуге у вези 

са стоматологијом; објављивање рекламног 

материјала; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; оглашавање; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама; 

оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и 

услугама доступним на интернету; оглашавање и 

промотивна продаја услуга; оглашавање 

фармацеутских производа и ин вим снимљених 

производа; онлајн маркетинг; организација 

рекламних догађаја; организовање догађаја, изложби, 

сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и 

рекламне потребе; организовање и вођење 

презентације производа; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; органиэовање 

изложби и догађаја за комерцијалне или рекламне 

потребе; организовање и одржавање сајмова и 

манифестација за пословне и маркетиншке потребе; 

организовање сајмова; оријентација бренда; 

партнерски маркетинг; писање рекламних текстова; 

писање текстова за рекламне намене; планирање 

маркетиншких стратегија; помоћ у пословном 

администрирању; помоћ у пословном управљању; 

пословна админитрација на пољу услуга превоза и 

доставе; пословна истраживања; пословне процене; 

пословни маркетинг; пословни савети и саветовање; 

пословно и маркетиншко истраживање; пословно 

истраживање и анкетирање; пословно саветовање и 

услуге пословног информисања које се пружају 

предузећима; пословно управљање; пословно 

управљање болницама; пословно управљање 

ветеринарском праксом; пословно управљање за 

професионалне спортисте; пословно управљање за 

спортисте; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање програмима и 

услугама за надокнаду трошкова лекова и услуга; 

пословно управљање програмима и услугама за 

надокнаду штете из области фармације; преглед 

трошкова здравствене неге; преговарање о 

уговорима са обвезницима здраствене заштите; 

представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање медицинских извештаја; прикупљање 

научних информација; прикупљање научних 

информација у компјутерску базу података; 

прикупљање података о истраживању тржишта; 

прикупљање података о токсикологији; прикупљање 

података о токсикологији у компјутерску базу 

података; прикупљање статистичких података; 

прикупљање статистичких података који се односе 

на коришћење здраственог система; припремање и 

рекламирање за друге; припремање промотивног 

материјала намењеног за продају за друге; 

припремање услужног оглашавања за друге; 

припрема рекламних кампања; производња 

рекламних филмова; промотивне и рекламне услуге; 

промоција продаје за друге; професионалне пословне 

консултације; пружање административне помоћи 

апотекама за потребе руковођења списком лекова; 

пружање клијентима информација које се односе на 

козметику; пружање комерцијалних информација 

купцима; пружање комерцијалних информација 

путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

маркетиншких услуга које се односе на 

парфимеријске производе; пружање помоћи у 

области пословне промоције; пружање пословних и 

маркетиншких информација; пружање рекламног 

простора у часописима; пружање савета из области 

пословне ефикасности; пружање савета из области 

пословног управљања и маркетинга; пружање савета 

који се односе на рекламирање хемијских производа; 

пружање савета потрошачима; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на козметику; пружање услуга управљања људским 

ресурсима и регрутовање радне снаге за друге; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламне услуге које се односе на продају робе; 

рекламне услуге које се односе на фармацеутске 

производе; саветовање за рекламу и маркетинг; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

управљање медицинским трошковима; управљање 

плановима унапред плаћене здравствене заштите; 

управљање трошковима у здравству; уређење 

уговора, за друге, за куповину и продају робе и 

услуга; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

велепродаје везане за апарате из области медицине; 

услуге велепродаје везане за ветеринарске 

инструменте; услуге велепродаје везане за 

ветеринарске препарате и производе; услуге 

велепродаје везане за дијететске препарате; услуге 

велепродаје везане за додатке исхрани; услуге 

велепродаје везане за конац; услуге велепродаје 

везане за лубриканте; услуге велепродаје везане за 

медицинске инструменте; услуге велепродаје везане 

за опрему за извођење физикалне терапије; услуге 

велепродаје везане за папирне производе за 

једнократну употребу; услуге велепродаје везане за 

препарате за негу животиња; услуге велепродаје 

везане за препарате за чишћење; услуге велепродаје 
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везане за прибором за улепшавање животиња; услуге 

велепродаје везане за прибором за улепшавање 

људи; услуге велепродаје везане за производе за 

чишћење; услуге велепродаје везане за санитарне 

инсталације; услуге велепродаје везане за санитарну 

опрему; услуге велепродаје везане за сексуална 

помагала; услуге велепродаје везане за спортске 

производе; услуге велепродаје везане за средства за 

личну хигијену; услуге велепродаје везане за уређаје 

за заштиту слуха; услуге велепродаје везане за 

уређаје за сунчање; услуге велепродаје везане за 

хигијенски прибор за људе; услуге велепродаје 

дијететских препарата; услуге велепродаје додатака 

исхрани; услуге велепродаје медицинских 

инструмената; услуге велепродаје медицинских 

уређаја; услуге велепродаје препарата за негу 

животиња; услуге велепродаје препарата за 

чишћење; услуге велепродаје прибора за хигијену за 

животиње; услуге велепродаје прибора за хигијену за 

људе; услуге велепродаје санитарне опреме; услуге 

велепродаје сексуалних помагала; услуге велепродаје 

тоалетних производа; услуге велепродаје у вези са 

ветеринарским инструментима; услуге велепродаје у 

вези са дијететским препаратима; услуге велепродаје 

у вези са додацима исхрани; услуге велепродаје у 

вези са медицинским инструментима; услуге 

велепродаје у вези са медицинским уређајима; 

услуге велепродаје у вези са посипом за животиње; 

услуге велепродаје у вези са .. препаратима за негу 

животиња; услуге велепродаје у вези са препаратима 

за чишћење; услуге велепродаје у вези са санитарном 

опремом; услуге велепродаје у вези са сексуалним 

помагалима; услуге велепродаје у вези са уређајима 

за заштиту слуха; услуге велепродаје у вези са 

уређајима за тамњење коже; услуге велепродаје у 

вези са хигијенским прибором за животиње; услуге 

велепродаје у вези са хигијенским прибором за људе; 

услуге велепродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

велепродаје уређаја за тамњење коже; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге електронске обраде података које се односе 

на информације о здравственом систему; услуге 

издавања рачуна за медицинске услуге болница; 

услуге издавања рачуна за медицинске услуге 

доктора; услуге издавања рачуна из области 

здравствене неге; услуге које се односе на 

фармацеутске производе за третман дијабетеса; 

услуге компјутеризованог наручивања преко 

интернета; услуге малопродаје везане за 

ветеринарске инструменте; услуге малопродаје 

везане за ветеринарске препарате; услуге 

малопродаје везане за ветеринарске препарате и 

производе; услуге малопродаје везане за 

ветеринарске производе; услуге малопродаје везане 

за ветеринарске уређаје; услуге малопродаје везане 

за дијететске препарате; услуге малопродаје везане 

за додатке исхрани; услуге малопродаје везане за 

медицинске инструменте; услуге малопродаје везане 

за медицинске уређаје; услуге малопродаје везане за 

опрему за физикалну терапију; услуге малопродаје 

везане за препарате за негу животиња; услуге 

малопродаје везане за производе за чишћење; услуге 

малопродаје везане за сексуална помагала; услуге 

малопродаје везане за спортске производе; услуге 

малопродаје везане за спортску опрему; услуге 

малопродаје везане за средства за хигијену; услуге 

малопродаје везане за уређаје за заштиту слуха; 

услуге малопродаје везане за уређаје за тамњење 

коже; услуге малопродаје ветеринарских препарата и 

производа; услуге малопродаје ветеринарских 

уређаја; услуге малопродаје дијететских препарата; 

услуге малопродаје додатака исхрани; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне 

потрепштине, пасте за зубе, сапуне и детерџенте; 

услуге малопродаје и велепродаје за пасте за зубе; 

услуге малопродаје и велепродаје за пушачке 

реквизите; услуге малопродаје и велепродаје за 

сапуне; услуге малопродаје и велепродаје за тоалетне 

потрепштине; услуге малопродаје или велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и санитарних 

препарата и медицинског материјала; услуге 

малопродаје које пружају продавнице цигарета; 

услуге малопродаје које се пружају путем мрежа 

компјутерске комуникације; услуге малопродаје 

медицинских инструмената; услуге малопродаје 

медицинских уређаја; услуге малопродаје опреме за 

физикалну терапију; услуге малопродаје папирних 

производа за једнократну употребу; услуге 

малопродаје прибора за хигијену за животиње; 

услуге малопродаје прибора за хигијену за људе; 

услуге малопродаје производа за негу животиња; 

услуге малопродаје пружене од стране апотека; 

услуге малопродаје санитарне опреме; услуге 

малопродаје сексуалних помагала; услуге 

малопродаје спортских производа; услуге 

малопродаје тоалетних производа; услуге 

малопродаје у вези са ветеринарским 

инструментима; услуге малопродаје у вези са 

ветеринарским препаратима; услуге малопродаје у 

вези са ветеринарским препаратима и производима; 

услуге малопродаје у вези са ветеринарским 

производима; услуге малопродаје у вези са 

ветеринарским уређајима; услуге малопродаје у вези 

са дијететским препаратима; услуге малопродаје у 

вези са додацима исхрани; услуге малопродаје у вези 

са медицинским апаратима; услуге малопродаје у 

вези са медицинским инструментима; услуге 

малопродаје у вези са опремом за физикалну 

терапију; услуге малопродаје у вези са папирним 

производима за једнократну употребу; услуге 
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малопродаје у вези са препаратима за негу 

животиња; услуге малопродаје у вези са препаратима 

за чишћење; услуге малопродаје у вези са 

санитарном опремом; услуге малопродаје у вези са 

сексуалним помагалима; услуге малопродаје у вези 

са спортском опремом; услуге малопродаје у вези са 

уређајима за заштиту слуха; услуге малопродаје у 

вези са уређајима за тамњење коже; услуге 

малопродаје у вези са хигијенским прибором за 

животиње; услуге малопродаје у вези са хигијенским 

прибором за људе; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге обраде 

података из области здравствене неге; услуге обраде 

података [канцеларијски послови]; услуге онлајн 

велепродаје ветеринарских инструмената; услуге 

онлајн велепродаје ветеринарских препарата; услуге 

онлајн велепродаје ветеринарских производа; услуге 

онлајн велепродаје ветеринарских уређаја; услуге 

онлајн велепродаје дијететских препарата; услуге 

онлајн велепродаје додатака исхрани; услуге онлајн 

велепродаје медицинских инструмената; услуге 

онлајн велепродаје медицинских уређаја; услуге 

онлајн велепродаје опреме за извођење физикалне 

терапије; услуге онлајн велепродаје препарата за 

негу животиња; услуге онлајн велепродаје препарата 

и производа из области ветеринарства; услуге онлајн 

велепродаје прибора за одржавање хигијене 

животиња; услуге онлајн велепродаје прибора за 

одржавање хигијене људи; услуге онлајн велепродаје 

сексуалних помагала; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за заштиту слуха; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за сунчање; услуге онлајн малопродаје 

ветеринарских инструмената; услуге онлајн 

малопродаје ветеринарских препарата; услуге онлајн 

малопродаје ветеринарских производа; услуге онлајн 

малопродаје ветеринарских производа и препарата; 

услуге онлајн малопродаје ветеринарских уређаја; 

услуге онлајн малопродаје дијететских препарата; 

услуге онлајн малопродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн малопродаје медицинских апарата; услуге 

онлајн малопродаје медицинских инструмената; 

услуге онлајн малопродаје опреме за физикалну 

терапију; услуге онлајн малопродаје прибора за 

хигијену животиња; услуге онлајн малопродаје 

прибора за хигијену људи; услуге онлајн 

малопродаје сексуалних помагала; услуге онлајн 

малопродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са 

организовањем пословања; услуге пословне 

администрације из области здравствене неге; услуге 

пословне администрације из области транспорта; 

услуге пословног руковођења у вези са 

маркетиншким активностима и пласирањем нових 

производа; услуге пословног саветовања из области 

транспорта и испоруке; услуге пословног управљања 

и консултација; услуге посредовања у трговини; 

услуге праћења тржишта; услуге рекламе и 

маркетинга; услуге рекламирања преко интернета; 

услуге рекламирања ради подизања свести јавности о 

болестима; услуге рекламирања ради подизања 

свести јавности о медицинским питањима; услуге 

служби за запошљавање у вези са запошљавањем 

лекара и медицинских сестара; услуге тражења 

квалификованих кадрова [услуге "headhunting"-a]; 

услуге транскрипције у области медицине 

[канцеларијски послови]; циљни маркетинг.   
 

(111) 83688 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1241 (220) 28.06.2022. 

 (151) 30.11.2022. 

(732) Eupharm phc d.o.o., Билећка 37, 

11042, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.05.20; 24.13.01; 24.13.14; 25.05.05; 

26.04.04; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) Кл. 3:  вишенаменски препарати за чишћење; 

влажне козметичке марамице; влажне марамице за 

бебе за козметичке потребе; влажни или 

импрегнирани јастучићи, убруси или марамице; 

влажни козметички убруси; водоотпорна средства за 

заштиту од сунца; гелови за козметичку употребу; 

гелови за купање и туширање; гелови за масажу, који 

нису за медицинску употребу; гелови и соли за 

купање и туширање, није за медицинске потребе; 

гелови након сунчања за козметичке потребе; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

дезодоранси за кућне љубимце; дезодоранси за 

личну употребу [парфимеријски производи]; 

дезодоранси за људе или животиње; декоративна 

козметика; детерџенти за веш; детерџенти за 

аутомобиле; детерџенти за машине за прање посуђа; 

детерџенти за посуђе; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу; дечија козметика за игру која оставља траг 

на кожи; дневне креме; емулзије, гелови и лосиони за 

негу коже; жвакаћа гума за избељивање зуба; женске 

хигијенске марамице за чишћење; каустична сода; 

козметика; козметика за децу; козметика за 

животиње; козметичка млека, гелови и уља за 

потамњивање и употребу након сунчања; козметичка 

средства за заштиту коже од сунца; козметичке 
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креме; козметичке маске; козметичке оловке; 

козметички и препарати за лепоту; козметички и 

тоалетни производи; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за обликовање косе; 

козметички препарати за учвршћивање груди; 

козметички производи за личну употребу; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички сетови; колоњске воде, парфеми и 

козметички производи; коректори [козметички]; 

креме за заштиту од сунца за козметичке потребе; 

креме за кожне производе; креме за лице и тело за 

козметичке потребе; креме за полирање; креме за 

тело за козметичку примену; креме, уља, лосиони и 

препарати за чишћење и хидратацију; креме, уља, 

лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке 

потребе; крпе натопљене препаратима за полирање 

намењене чишћењу; лак за нокте; лакови за косу; 

лосиони за бебе [тоалетни производи]; лосиони за 

козметичку употребу; марамице за бебе; марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за индустријску и 

комерцијалну употребу; марамице за једнократну 

употребу натопљене хемикалијама или средствима за 

чишћење за личну хигијену; марамице за спречавање 

бојења веша; марамице натопљене козметичким 

средствима; маске за кожу за козметичке потребе; 

масти за козметичку употребу; мириси и 

парфимеријски производи; мицеларна вода; млеко, 

гелови, лосиони и креме за скидање шминке; млеко 

за лице и тело за козметичке потребе; млеко за 

чишћење за тоалетну употребу; млеко и лосиони за 

лице за козметичке потребе; немедицинска 

козметика и тоалетни препарати; немедицинске 

креме против оједа од пелена; немедицинске масти и 

лосиони против осипа од пелена; немедицински 

препарати за негу коже, косе и коже главе; 

немедицински препарати за негу тела; немедицински 

препарати за чишћење коже; немедицински тоалетни 

производи; обућарски восак; одстрањивачи лака; 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; парфеми и тоалетне воде; 

парфимерија; парфимеријски производи, етарска 

уља; пасте за зубе; пене за купање за бебе; пене за 

купање за козметичке потребе; пене за купање и 

туширање; платнене марамице импрегниране 

средствима за чишћење коже; помаде за козметичку 

употребу; прашкови за прање веша; препарати за 

бељење [скидање боје] за козметичку употребу; 

препарати за бојење за козметичке потребе; 

препарати за бријање и после бријања; препарати за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; препарати 

за испирање уста, који нису медицински; препарати 

за козметичку негу; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; препарати за негу тела и за 

козметичку негу; препарати за одмашћивање за 

употребу у домаћинству; препарати за отчепљивање 

одводних цеви; препарати за парфимисање ваздуха; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за сјај [полири]; препарати за сунчање; 

препарати за сунчање [козметички]; препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству; препарати за уклањање 

шминке; препарати за хемијско чишћење; препарати за 

чишћење; препарати за чишћење за личну употребу; 

препарати за чишћење за употребу у домаћинству; 

препарати за шминкање; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; препарати и супстанце за 

чишћење, рибање и полирање; препарати против 

знојења; привремене тетоваже за козметичку 

употребу; производи за негу тела и козметичку негу; 

производи за одмашћивање, који нису за употребу у 

процесу производње; производи за пенушаве купке; 

производи за прање веша; производи за полирање; 

производи за прање суђа; производи од сапуна; 

пудери за бебе [тоалетни производи]; пудер за 

шминкање; путер за тело за козметичке потребе; 

пудери за лице за козметичке потребе; раствори за 

чишћење; регенератори за косу за бебе; сапун и за 

купање у течном, чврстом или у облику гела; соли за 

козметичке купке; соли за купање, за немедицинску 

примену; соли за купање које нису за медицинску 

употребу; спрејеви за тело за козметичке потребе; 

средства за испирање косе [шампони-регенератори]; 

средства за испирање у машинама за прање посуђа; 

средства за омекшавање коже; средства за 

омекшавање косе; средства за отпушавање одвода; 

средства за полирање намештаја; средства за 

полирање намештаја и подова; средства за сушење 

судова у машинама за судове; средства за уклањање 

лака; средства за чишћење за домаћинство; средства за 

чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска; 

средства за чишћење, полирање и абразију за опште 

потребе у облику течности или праха; средства и 

препарати за чишћење; средства против знојења за 

личну употребу; талк пудер, за тоалетну употребу; талк 

пудери; талк пудери за козметичке потребе; течни 

детерџенти за прање судова; течни сапуни; тоалетна 

уља; тоалетне воде; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; уља за бебе [тоалетни производи]; уља 

за козметичку употребу; фитокозметички препарати; 

хемијски препарати за чишћење за употребу у 

домаћинству; хигијенски препарати као тоалетни 

производи; хидратантне креме, лосиони и гелови; 

хидратантни препарати; шампони; шампони за бебе; 

шампони за животиње [немедицински препарати за 

негу]; шампони за кућне љубимце [немедицински 

препарати за негу]; шампони-регенератори; шумеће 

кугле за купање.   
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Кл. 5:  витамини за бебе; витамини за децу; 

дијететска пића за бебе прилагођена за медицинску 

примену; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; једнократне папирне пелене за бебе; 

једнократне пелене за бебе; једнократне подлоге за 

пелене за бебе; гаћице за малу децу за одвикавање од 

пелена за једнократну употребу; једнократне пелене 

за пливање за децу и одојчад; in vitro дијагностички 

препарати за медицинске потребе; албумински 

препарати за медицинску употребу; антибактеријски 

препарати; антибактеријски фармацеутски 

препарати; антибактеријски фармацеутски 

производи; антибиотски препарати; 

антиинфламаторни и антипиретички препарати; 

антипаразитски препарати; антипиретици; 

антипиретички аналгетици; антипиретички лекови са 

седативним дејством; антисептички препарати; 

бактеријски препарати за медицинску примену; 

бактериолошки препарати за медицинску примену; 

биљни препарати; биљни препарати за медицинске 

потребе; биљни суплементи; биолошки препарати за 

употребу у медицини; биохемијски препарати за 

медицинску употребу; витаминско минерални 

препарати; витаминско минерални препарати за 

медицинске потребе; дијагностички агенси, 

препарати и супстанце за медицинске потребе; 

дијагностички препарати за медицинску употребу; 

дијететски препарати прилагођени за медицинске 

потребе; дијететски препарати у исхрани 

прилагођени за медицинске потребе; диуретички 

препарати; еликсири [фармацеутски препарати]; 

ензимски препарати за медицинску употребу; 

интравенске течности за уношење фармацеутских 

препарата; интравенске течности за уношење 

хранљивих материја; марамице натопљене 

антибактеријским препаратима; медицински 

препарати; медицински препарати за здравствену 

негу; медицински препарати и супстанце; 

медицински препарати у виду назалног спреја; 

мешани антибиотски препарати; мешани витамински 

препарати; минерални препарати за медицинску 

примену; минерални препарати и супстанце за 

медицинске потребе; мултивитамински препарати; 

нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; препарати за бронходилатацију; 

препарати за купање за медицинске сврхе; препарати 

за лечење астме; препарати за лечење кашља; 

препарати за лечење прехладе; препарати за назалну 

употребу у облику спрејева; препарати за чишћење 

коже за медицинске потребе; препарати који 

спречавају сисање палца; препарати 

микроорганизама за медицинску примену; 

пробиотски препарати за медицинску употребу који 

помажу у одржавању природне равнотеже флоре у 

систему органа за варење; санитарни препарати за 

употребу у медицини; средства за примену лека који 

олакшавају унос фармацеутских препарата; 

фармацеутски антиалергијски препарати и 

супстанце; фармацеутске супстанце; фармацеутски 

лекови; фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за здравствену негу; фармацеутски 

препарати за инхалаторе; фармацеутски препарати за 

лечење алергија; фармацеутски препарати за лечење 

алергијског ринитиса и астме; сирупи за 

фармацеутску употребу; сирупи против кашља; 

фармацеутски препарати за лечење болести дисајних 

путева; фармацеутски препарати против кашља; 

фармацеутски препарати против кашља и прехладе; 

фармацеутски препарати против прехладе; 

антибиотици; дезинфекциона средства; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; 

дијагностичке супстанце за медицинске потребе; 

дијагностички реагенси и контрастна средства за 

медицинске потребе; медицинска средстава за 

испирање уста са ефектом против каријеса; 

медицинска средства за испирање уста; медицинска 

средства за хигијену; противзапаљенска средства; 

средства за дезинфекцију за медицинске потребе; 

средства за испирање носа; медицинска пића; 

медицинска уља; медицинска уља за бебе; храна за 

бебе; биљни екстракти за фармацеутске намене; 

интравенске течности за рехидратацију, уношење 

.хранљивих материја и примену фармацеутских 

препарата; лосиони за фармацеутске намене; 

марамице и убруси натопљени фармацеутским 

лосионима и кремама; марамице натопљене 

фармацеутски м лосионима; пастиле за 

фармацеутску употребу; пастиле против кашља; 

пилуле за фармацеутске потребе; помаде за 

медицинску употребу; помаде за фармацеутску 

употребу; прапарати за туширање за медицинску 

намену; биљни додаци исхрани у течном облику; 

медицинске креме за негу коже; медицинске 

инфузије; медицинске креме против оједа од пелена; 

медицинске масти за осип изазван пеленама; 

медицинске пастиле; медицинска средства за 

чишћење коже и рана; медицинске бомбоне; 

медицинске гуме за жвакање; медицински додаци 

исхрани за људску потрошњу; медицински и 

хируршки фластери; медицински лосиони; 

медицински лосиони за осип изазван пеленама; 

медицински лосиони и креме за тело, кожу, лице и 

руке; медицински напици; медицински производи за 

оралну употребу у форми капсула; медицински 

производи за оралну употребу у форми 

компресованих таблета; медицински производи за 

оралну употребу у форму капи; медицински пудери 

за бебе; медицински пудер за тело; медицински 

сапуни; медицински спрејеви; медицински спрејеви 

за грло; медицински спрејеви за уста; медицински 

спрејеви од лековитог биља и креме од лековитог 
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биља за тело за спољашњу употребу; медицински 

тоници; медицински фластери; медицински 

шампони; мелеми за медицинску употребу.   

Кл. 10:  ваздушни душеци за бебе, за медицинску 

употребу; варалице [цуцле] за бебе; инкубатори за 

б~е; масажери за десни беба; поклопци за флашице 

за бебе; прстенови за грицкање који се користе при 

избијању зуба и који садрже звечке за бебе; флашице 

за бебе; цуцле за флашице за бебе; цуцле за храњење 

беба; уређаји за убризгавање фармацеутских 

препарата; апликатори за фармацеутске производе; 

медицински уређаји за олакшавање удисања 

фармацеутских препарата; медицински уређаји за 

увођење фармацеутских препарата у људско тело; 

аеросолни распршивачи за медицинску употребу; 

апарати за клистирање за медицинску употребу; 

апарати за термотерапију за медицинске потребе; 

апарати за тестирање, за медицинску употребу; 

дигитални топломери за медицинску употребу; 

дијагностички апарати за медицинску употребу; 

дренажне цеви за медицинску употребу; електрични 

уређаји за мерење температуре за медицинске сврхе; 

индикаторске траке за мерење температуре за 

медицинске намене; инфрацрвени термометри за 

медицинске сврхе; инхалатори с кисеоником за 

медицинске потребе; јастуци за медицинске сврхе; 

јастуци за употребу у медицини; капаљке за 

употребу у медицини; катетери за медицинску 

употребу; магнетне наруквице за медицинску 

употребу; маске за дисање за медицинске потребе; 

медицинска средства за затварање рана; медицинске 

цеви за испирање; медицински апарати; медицински 

апарати и инструменти; медицински и ветеринарски 

апарати и инструменти; медицински инструменти; 

медицински распршивачи; медицински уређаји за 

испирање; мерачи пулса; млазни шприцеви за 

медицинску употребу; наруквице за медицинске 

намене; небулизатори за медицинске потребе; носни 

аспиратори; појасеви за медицинске сврхе; посуде за 

медицинску употребу; пумпе за медицинску 

употребу; распршивачи за медицинску употребу; 

распршивачи који се продају празни за медицинске 

сврхе; телеметријски апарати за медицинске потребе; 

термометри за медицинску употребу; убризгивачи за 

медицинску употребу; уређаји за мерење 

температуре за медицинске сврхе; хируршки и 

медицински апарати и инструменти; хируршки 

уређаји и инструменти за употребу у медицини; 

уређаји за испирање за терапеутске сврхе; 

небулизатори за респираторну терапију; медицински 

расхладни уређаји за лечење топлотног удара.   
 

(111) 83689 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1157 (220) 14.06.2022. 

 (151) 01.12.2022. 

 

(732) PREMIUM LIQUID DOO SUBOTICA, Ђорђа 

Натошевића 44, 24000, Суботица, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.16; 09.01.11; 24.17.02; 25.01.25; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена, беж  

(511) Кл. 16:  xартија, картон ; штампане ствари; 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; огласни панои од папира 

или картона; памфлети; каталози; проспекти; летци, 

флајери; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање преко радија; организовање 

сајмова; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације; маркетинг; изнајмљивање билборда 

[паноа за рекламирање]; писање текстова за 

рекламне намене; оглашавање на отвореном; услуге 

односа са медијима.  

Кл. 41:  услуге разоноде; организовање и вођење 

конференција; пружање услуга у области забаве и 

разоноде; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; планирање забава [забава].  

Кл. 43:  кетеринг хране и пића; услуге ресторана; 

услуге хотела; услуге барова.  
 

(111) 83690 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1271 (220) 01.07.2022. 

 (151) 01.12.2022. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.05.10; 26.13.25; 26.15.07; 26.15.15; 

26.15.25; 29.01.02  

(591) Пантоне 7517Ц  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 83691 (181) 20.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1805 (220) 20.10.2021. 

 (151) 01.12.2022. 

(732) Grečka d.o.o. Beograd, Коларчева 3,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.02; 03.13.04; 03.13.24; 26.11.01; 29.01.02; 29.01.08 

(591) црна, жута, тамно жута  

(511) Кл. 31:  агруми (јужно воће), свежи; алге, 

непрерађене, за људску или животињску исхрану; 

морске алге, непрерађене, за људску или 

животињску исхрану; орашасто воће; животињска 

менажерија; живе животиње; храна за животиње; 

дрвеће; Божићне јелке; стабла дрвећа; жбуње; овас 

(зоб); бобичасто воће, свеже; со за стоку; репа, 

свежа; мекиње; нерезано дрвеће; дрвено иверје за 

производњу дрвене пулпе; дебла са скинутом кором; 

кокосов орах, сиров; шећерна трска; рогач, сиров; 

семе житарица, непрерађено: хељда, просо, пшеница, 

спелта, јечам, овас, раж, кукуруз; животињску 

исхрану; корен цикорије; цикорија, свежа; бисквити 

за псе; лимун, свеж; љуска кокосовог ораха; КОКОС; 

храна за птице; погача од уљане репице за стоку; 

краставци, свежи; хмељне шишарке; каша од мекиња 

за исхрану животиња; копра; шкољке (живе); свеже 

поврће; бундеве, свеже; венци од природног цвећа; 

јаја за узгој , оплођена; слама за покривање 

компоста; отпади од дестилације за животињску 

конзумацију; помије; узгајана стока; препарати за 

товљење животиња; брашно од пиринча за сточну 

исхрану; пасуљ, свеж; цвеће, природно; цвеће, за 

декорацију, осушено; полен (сировина); сено; храна 

за јачање животиња; сточна храна; храна за стоку; 

пшеница; воће, свеже; травњаци, природни; трава, 

природна; смрекине бобице; семенске клице за 

ботаничке сврхе; зрневље (житарице); семе за 

животињску конзумацију; семење; семе за садњу; 

зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа; 

биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена 

салата, свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану 

животиња; плута, сирова; лане но брашно (сточна 

храна); подлоге за животиње тресетне; подлошке, 

простирке; кукуруз; кукурузна сточна погача; слад за 

врење и дестилацију; остаци воћа (комина); комина; 

лешник, свеж; брашно за животиње; рибља икра; јаја 

свилене бубе; луковице; цветне луковице; црни лук, 

свеж; маслине, свеже; поморанџе, свеже; јечам; 

коприва; сипина кост за птице; сламене простирке; 

слама (сточна храна); палме (лишће палминог 

дрвета); стабла палме; каша за товљење стоке; риба, 

жива; винова лоза; борова шишарка; бибер (биљка); 

биљке, сушене, за декорацију; празилук, свеж; 

грашак, свеж; кромпир, свеж; препарати за живину 

носиље; стајска храна за животиње; корење за 

исхрану животиња; грожђе, свеже; рабарбара, свежа; 

жбунови ружа; раж; свилена буба; јестив сусам, 

непрерађен: тартуфи, свежи; талог након 

дестилације; живина, жива; алгаровила за 

животињску исхрану; бадем (воће); кикирики, свеж; 

брашно од кикирикија за животиње; погаче од 

кикирикија за животиње: нус-производи прераде 

житарица за исхрану животиња; остаци након 

прераде шећерне трске (сировина); мамци за пецање, 

живи; ракови, живи; љускари, живи; јастози, живи; 

дагње, живе: остриге, живе; храна за кућне љубимце; 

сирова кора дрвета; јастози обични (живи); храна за 

преживање за животиње; напици за кућне љубимце; 

рибље брашно за животињску исхрану: пиринач, 

непрерађен; морски краставци (живи); папир са 

песком (простирка) за кућне љубимце: мирисни 

песак (простирка) за кућне љубимце; алое вера 

биљке; спанаћ, свеж; ланено семе за исхрану 
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животиња; семе лана за исхрану животиња; брашно 

од семена лана за исхрану животиња; ланено брашно 

за исхрану животиња; пшеничне клице за исхрану 

животиња; артичоке, свеже: харинга, жива; лос ос, 

жив; сардине, живе; туна, жива; бели лук, свеж; 

тиквице, свеже; јестиво семе лана, непрерађено; 

јестиве семенке лана, непрерађене; аранжмани од 

свежег воћа; инћуни, живи; јестиви инсекти, живи; 

непрерађени клипови кукуруза шећерца (ољуштени 

или неољуштени).   

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; але 

пиво од ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво; 

пивски слад; безалкохолни воћни напици; пића од 

сурутке; препарати за прављење напитака; 

концентрати за прављење напитака; воћни сокови; 

сирупи за пића; воде (пића); препарати за прављење 

газиране; литијум вода; минерална вода (пиће); 

препарати за прављење минералне воде; селтерс 

вода; стоне воде; шира лимунаде; екстракти хмеља за 

производњу пива; сокови од поврћа (пића); сирупи за 

лимунаде; препарати за прављење ликера; 

сладовина; шира (неферментисана); бадемов сируп; 

сода вода; шербети (пића); сок од парадајза (пиће); 

без алкохолна пића; пилуле за газирање пића; 

прашкови за газирање пића; газирана вода; 

сарсапарила (безалкохолни напитак);  аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар 

(безалкохолни); изотоници; сок од јабуке, 

безалкохолни; квас (безалкохолни напитак); 

безалкохолни напици на бази меда; смугис; (кашасти 

напици од воћа или поврћа); безалкохолна пића од 

алое вера; коктели на бази пива;  напици од соје, 

осим замена за млеко; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, који 

нису замена за млеко; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

освежавајућа безалкохолна пића.   

Кл. 33:  ликер од пеперминта; воћни екстракти, 

алкохолни; битери (горка алкохолна пића); ликер од 

аниса; анисет (ликер); аперитиви; арак; дестилована 

пића; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви 

(ликери и жестока пића); вино; џин; ликери; 

медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди; 

пикет; крушковача; саке; виски; алкохолне есенције; 

алкохолни екстракти; алкохолна пића, изузев пива; 

алкохолна пића која садрже воће; алкохол од 

пиринча; рум; вотка; помешана алкохолна пића, која 

нису на бази пива; нира (алкохолно пиће на бази 

шећерне трске); баијиу (кинеско пиће од 

дестилованог алкохола).   
 

(111) 83692 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-775 (220) 27.04.2022. 

 (151) 01.12.2022. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.07.08; 08.03.02; 

11.03.07; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15 

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

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање слатке павлаке; 

етикете и налепнице за слатку павлаку; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

слатку павлаку.  

Кл. 29:  слатка павлака.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

слатком павлаком.  
 

(111) 83693 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1260 (220) 01.07.2022. 

 (151) 02.12.2022. 

(732) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, 

46268, Indianapolis, Indiana, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд 

(540) 

RINPODE 

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

штеточина, фунгициди, хербициди и инсектициди.  
 

(111) 83694 (181) 05.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1286 (220) 05.07.2022. 

 (151) 02.12.2022. 

(732) Исидора Орлић, Станоја Главаша 26/8, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара 

Марковића 49/1, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.17.09; 25.05.25; 26.04.08; 26.04.12; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, тегет плава, зелена, плава, жута, 

наранџаста   

(511) Кл. 16:  aлбуми; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; блокови за 

цртање; блокови [канцеларијски материјал]; бочице 

за мастило; брисачи за налив пера; брисачи за табле 

за писање; ваучери; вискозни папир за умотавање, 

украсни папир; воштани папир; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; 

географске мапе; глобуси; гравуре; графитне мине за 

оловке; графичке репродукције; графички отисци; 

грбови [папирни печати]; гумиране траке за лепљење 

папира; гумиране траке [канцеларијски материјал]; 

гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за 

брисање; дијаграми; дописнице за најаву посебних 

догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду; 

држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата; 

држачи списа, докумената [канцеларијски прибор]; 

држачи страница књига; електрокардиографски 

папир; етикете од папира или картона; зарезачи за 

оловке, електронски и неелектронски; заставе од 

папира; заштитне корице за књиге; игле за копирање 

за цртачке сврхе; индексне карте [канцеларијске]; 

индекс регистри; индиго папир за умножаваче; 

инструменти за писање; инструменти за цртање; 

јастучићи за мастило; јастучићи за печате; јо јо 

држачи картица са именом [канцеларијски прибор]; 

калеми за траке са мастилом; календари; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карте; картон; каталози; кесе за 

набавку од папира или пластике; клипсе за оловке; 

клишеи; књиге; књиге за бојење; књиге са песмама 

или нотама; књижице; коверте; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректорске 

траке [канцеларијски прибор]; креда за писање; 

креда у спреју; креде за маркирање; куглице за 

хемијске оловке; кутије за матрице; кутије за оловке; 

кутије за печате; кутије са бојама [школски 

материјал]; лењири за цртање; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир 

или употребу у домаћинству; леци, флајери; листови 

папира [канцеларијски]; литографије; литографска 

креда; литографска уметничка дела; литографски 

камен; магазини [периодични]; магнетне табле као 

канцеларијска опрема; манжетне за држање прибора 

за писање; марамице од папира; маркери [писаћи 

прибор]; мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; 

материјал за обуку [изузев апарата]; материјали за 

моделирање; материјали за писање; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

музичке честитке, разгледнице; навлаке за картице са 

именом; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; натписи од папира или 

картона; несесери са прибором за писање; новине; 

новчанице; новчанице сувенири; ногаре за сликаре 

[штафелаји]; ножеви за папир [за отварање писама]; 

обележивачи за књиге; обрасци за прецртавање; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; оловке; оловке за цртање; 

оловке од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омоти за папир; омоти 

[канцеларијски материјал]; палете за сликаре; папир; 

папир за копирање; папир за оригими; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; пастелне бојице [креде у боји]; пелир 

папир за копије [канцеларијски материјал]; пера; 

пера за туш; пера од злата; пергамент; периодичне 

публикације; писаљке за таблице; плакати од папира 

или картона; подлоге за писање; подметачи за сто од 

папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подне налепнице; подупирач за руке за 

сликаре; подупирачи за књиге; портикле од папира; 

портикле са рукавима, папирне; портрети; постери; 

постоља за мастило; постоља за пера и оловке; 

постоља за печате; постоља за фотографије; посуде 

за водене боје за уметнике; посуде за писма; по 

судице за боје; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; самолепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; рибље туткало за употребу 

у канцеларијама или домаћинству; свеске; светлећи 

папир; сликарске четкице; сликарско платно; слике; 

слике за бојење; слике, урамљене или неурамљене; 

спајалице; спајалице за новац; спојени рамови 

[штампарски]; сребрни папир; средства за лепљење 

за папире или употребу у домаћинству; сталци за 

посуде за штампарска слова; столњаци од папира; 

табле за цртање; табле од дрвене пулпе 

[канцеларијске]; таблице за писање; Т-лењири за 

цртање; траке за бар кодове; траке за писаће машине; 

транспаренти [банери] од папира; угаони лењири за 

цртање; угаоници за цртање; украсне папирне 

заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима; 

упијајућа хартија; фасцикле за списе [канцеларијски 
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прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал]; фолије 

за прецртавање; фолије од папира или пластике за 

одржавање влаге за паковање хране]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампани]; фото-гравуре; фотографије [штампане]; 

хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки 

препарати за наставу; цртежи, скице; челична пера; 

честитке, разгледнице; четкице за писање; шаблони 

за украшавање хране и напитака; шаблони, матрице 

за умножавање; шаблони [од папира]; шестари за 

цртање; школска опрема [свеске и прибор за 

писање]; школске табле; шљокице за канцеларијску 

употребу; шпенадле као канцеларијски материјал; 

штамбиљи; штампане музичке партитуре; штампане 

публикације; штампане ствари; штампани материјал 

[вискока штампа]; штампани роковници.   

Кл. 35:  Изнајмљивање огласног простора; 

маркетинг; маркетинг преко инфлуенсера; маркетинг 

у оквиру издавања софтвера; обавештења о 

пословима; непосредно оглашавање путем поште; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оглашавање 

плаћањем по клику [рау per click оглашавање]; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање сајмова; писање радних 

биографија за друге; промоција производа преко 

инфлуенсера; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; проналажење 

особља; професионалне пословне консултације; 

услуге фотокопирања.   

Кл. 41:  aкадемије [образовне]; вођење забавних 

догађаја; електронско издаваштво; извођење 

представа уживо; извођење представа варијетеа; 

издавање књига; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; испити из области образовања; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; 

истраживања у области образовања; 

микрофилмовање; монтажа видеотрака; настава, 

обука; образовање у интернатима; образовне услуге 

које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; обука [тренирање]; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

конгреса; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање костимираних забавних 

догађаја; организовање такмичења [образовних или 

забавних]; организовање такмичења у електронским 

спортовима; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; писање текстова; подучавање; практична 

настава [обука путем демонстрације]; превођење; 

пренос знања и искуства [обучавање]; пренос 

пословног знања као и техничког знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; производња подкаста; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање информација 

које се односе на рекреативне активности; пружање 

корисничких оцена у забавне и културне сврхе; 

пружање корисничких прегледа у забавне и културне 

сврхе; пружање услуга у области образовања; услуге 

музичког образовања; услуге мултимедијалних 

библиотека; услуге образовања које пружају школе; 

услуге обуке које се пружају путем симулатора; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

професионалне преквалификације; услуге 

сертификације у образовању, наиме пружање обуке и 

испитивање нивоа знања; услуге студија за снимање; 

учење на даљину; физичко васпитање.   
 

(111) 83695 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-674 (220) 12.04.2022. 

 (151) 02.12.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.10; 02.09.01; 09.01.11; 09.01.17; 25.01.06; 

26.01.22; 26.04.06; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.10  

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

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(111) 83696 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1016 (220) 07.06.2022. 

 (151) 02.12.2022. 

(732) Херба Свет д.о.о., Рада Драинца 4,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Botomix 
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(511) Кл. 3:  козметика.  

Кл. 5:  дијететски додаци (додаци исхрани) за људе, 

намењени побољшању здравља.  
 

(111) 83697 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1165 (220) 14.06.2022. 

 (151) 02.12.2022. 

(732) INDUSTRIJA PIVA DOO, Булевар 

ослободилаца Чачка 105б, 32102, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.07.13; 25.01.06; 25.01.18; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 30:  воћно сирће.  
 

(111) 83698 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1163 (220) 14.06.2022. 

 (151) 02.12.2022. 

(732) INDUSTRIJA PIVA DOO, Булевар ослободилаца 

Чачка 105б, 32102, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 05.09.06; 05.09.12; 05.09.15; 05.09.24; 25.01.13; 

26.04.18; 26.11.08; 27.05.02; 27.05.10; 28.05.00; 

29.01.15  

(591) беж, светло сива, црвена, зелена, жута, бела, 

лила, црна  

(511) Кл. 30:  сирће.  
 

(111) 83699 (181) 03.06.2032. 

(210) Ж- 2022-997 (220) 03.06.2022. 

 (151) 05.12.2022. 

(732) Asia food d.o.o. Podgorica, Ivana Vujoševića 20, 

81000, Podgorica, ME 

(740) Томашевић Никола, Капетан Мишина 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.09; 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11  

(511) Кл. 21:  прибор и посуђе за домаћинство или за 

кухињу; чешљеве и сунђере; четке (осим кичица); 

материјали за четке; прибор за чишћење; жица за 

стругање паркета; сирово или полуобрађенo стакло 

(осим грађевинског стакла); стаклени производи, 

порцуланско и керамичко посуђе које није 

обухваћено другим класама.   

Кл. 29:  месо, риба, живи на и дивљач; месни 

екстракти; конзервиране, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млијеко и 

млијечни производи; јестива уља и масти.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао, шећер, рлжа, тапиока, саго, 

замјене за кафу; брашно и производи од житарица, хлеб, 

колачи, посластице р бомбони, сладолед; мед, сируп од 

меласе; квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће, 

преливи; зачини; разни зачини; лед за хлађење.   

Кл. 31:  пољопривредни, повртларски, шумски 

производи и бобице, који нису обухваћени другим 

класама; живе животиње; свјеже воће и поврће; сјеме, 

природне биљке и цвијеће; храна за животиње; слад.   

Кл. 32:  пиво; минералне и газиране воде и остала 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и остали препарати за припремање напитака.   

Кл. 35:  оглашавање и рекламирање; вођење 

комерцијалних послова; комерцијална 

администрација; канцеларијски послови.   
 

(111) 83700 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1274 (220) 01.07.2022. 

 (151) 05.12.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU 

TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 7в, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.17.02; 24.17.20; 26.01.12; 26.01.16; 26.03.23; 

29.01.02; 29.01.05  

(591) светложута, јаркољубичаста (магента).  

(511) Кл. 7:  машински алати, електрични алати; 

мотори и погонске машине; машинске спој нице и 

трансмисиони елементи; пољопривредне справе; 

делови мотора и машина; електричне машине и 

апарати за чишћење, аутоматске машине за продају; 

машине за прање судова; машине за прање веша; 

комбиноване машине за прање-сушење веша; 

машине за прање веша за кућне потребе; електричне 

машине за прање веша за кућну употребу; 

индустријски роботи; бежични усисивачи; 

електрични усисивачи; ручни усисивачи; усисивачи 

за прашину; електрични усисивачи за кућну 

употребу; машине за усисавање прашине 

(усисивачи); усисивачи за кућну употребу; 

усисивачи са посудом; роботизовани усисивачи; 

шиваће машине; блендери, електрични; блендери, 

електрични, за кућну употребу; блендери, 

електрични, за припрему напитака; блендери, 

електрични, за припрему пића; блендери, 

електрични, за припрему хране; блендери за смути, 

електрични; електрични блендери за припрему 

напитака; електрични блендери за смути; електрични 

професионални блендери; електрични блендери за 

припрему хране и пића; миксери, електрични; 

електрични миксери за кућну употребу; електрични 

миксери за храну; кухињски миксери, електрични; 

миксери за храну, електрични; миксери за храну, 

електрични, за кућну употребу; машине за млевење 

меса, електричне; машине за обраду меса; машине за 

резање меса; машине за сецкање меса; електричне 

машине за млевење меса, за кућну употребу; машине 

за млевење меса, електричне, за кућну употребу; 

електричне сецкалице за лук.   

Кл. 9:  апарати за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике, видео камере, диктафони, антене, 

телевизори, телефони, пројектори слике, касетофони, 

музичке линије, звучници, магнетни носиоци 

података, дискови за снимање; апарати и 

инструменти научни, поморски, геодетски, 

фотографски апарати, кинематографски, оптички, 

навигациони, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, контролу, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање, 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; аутоматске машине и механизми за апарате 

који се покрећу новцем или жетоном; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података и 

компјутери; апарати за гашење пожара, апарати за 

разоноду који користе спољни екран или монитор; 

сви компјутерски програми и софтвери, рачунари и 

периферни рачунарски уређаји; HD телевизори; 

плазма телевизори; телевизори за аутомобиле; 

филтери за телевизоре; HD (висока резолуција) 

телевизори; даљински управљачи за телевизоре; 

телевизијски пријемници (телевизори); телевизори 

високе дефиниције; телевизори високе резолуције; 

телевизори ултра високе дефиниције; телевизори са 

светлећим диодама (LED); телевизори ултра високе 

дефиниције (UHD); носачи за постављање 

телевизора са равним екраном; телевизори са 

екраном од течних кристала (LCD); телевизори са 

органским светлећим диодама (OLED); HDMI 

каблови; USB каблови; адаптери за каблове; 

електрични каблови; електронски каблови; Етернет 

каблови; каблови за акумулаторе; каблови за 

микрофоне; каблови за модеме; каблови за напајање; 

каблови за штампаче; коаксијални каблови; оптички 

каблови; рачунарски каблови; телекомуникацијски 

каблови; USB каблови за мобилне телефоне; 

адаптери за коаксијалне каблове; електрични 

каблови и жице; електрични про дужни каблови; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

каблови за пренос електричних сигнала; каблови за 

пренос оптичких сигнала; каблови за пренос 

података; каблови за синхронизацију података; 

каблови са прикључцима; електрични каблови са 

минералном изолацијом; каблови за пренос 

електричних и оптичких сигнала; каблови за пренос 

и пријем звукова и слика; каблови за пренос и пријем 

телевизијских сигнала; каблови за системе преноса 

електричног сигнала; каблови за уређаје за пренос 

оптичког сигнала; материјали за електричне водове 

(жице, каблови); каблови високе фреквенције за 

повезивање са мултимедијским уређајима; каблови 

за системе преноса електричних и оптичких сигнала; 

мушко-женски адаптери (адаптери за каблове) за 

мобилне; мушко-женски адаптери (адаптери за 

каблове) за мобилне телефоне; батерије; батерије, 

електричне; електричне батерије; пуњачи батерија; 

пуњиве батерије; соларне батерије; батерије, 

електричне, за возила; батерије за мобилне телефоне; 

пуњач за електричне батерије; пуњачи за телефонске 

батерије; мрежни пуњачи; пуњачи за батерије за 

мобилне телефоне; ауто-пуњачи за мобилне 

телефоне; батерије за возила; звучници; бежични 

звучници; звучници за рачунаре; преносни звучници; 

системи озвучења који чине звучници и кутије за 

звучнике; soundbar звучници; лични звучници; 

паметни сатови; контролни сатови (уређаји за 

евиденцију времена); паметни телефон у облику 

ручних сатова; сатови који преносе податке на 

паметне телефоне; грамофони; електричне утичнице; 

електрични утикачи и утичнице; телевизијски 

декодери; рачунарска меморија, уређаји; телефонски 

преносници; тастатуре за рачунаре; компакт дискови 

(аудио-видео); оптички компакт дискови (ЦД-ром); 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

компјутерске периферне јединице; рачунарски 
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софтвер, снимљени; оптички кондензатори; 

акустичне спојнице; спој нице (опрема за обраду 

података); кодиране магнетне картице; магнетни 

носиоци података; микропроцесори, модеми, 

монитори (компјутерска опрема), монитори 

(компјутерски програми); миш (рачунарска 

периферна опрема); оптички читачи слова, симбола; 

оптички носиоци података; оптички дискови; 

процесори (централна јединица за обраду података); 

централна јединица за обраду података (процесор); 

читачи (опрема за обраду података); слушалице; 

регулатори преоптерећења напона; мелодије за 

мобилне телефоне које се могу преузимати; УСБ 

прикључци; USB каблови; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; торбе за лаптопове; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

футроле за паметне телефоне; селфи штапови (ручни 

моноподи); футроле за таблет рачунаре; заштитне 

фолије прилагођене за смартфоне; материјали за 

електричне водове (жице, каблови), рачунарске plug-

in картице; рачунарске међу-меморије; рачунарски 

сталци посебно пројектовани за држање рачунара, 

штампача и додатне опреме; стерео тјунери; радио 

тјунери за аутомобиле; аудио и видео пријемници; 

пријемници звука за телекомуникацијске уређаје; 

пријемници за кабловску телевизију; пријемници за 

Глобалне позиционе системе (ГПС); пријемници 

даљинског управљања; аудио-пријемници; видео 

пријемници; бежични пријемници; мобилни 

пријемници података; радио предај ници и 

пријемници; радио пријемници; радио-

фреквенцијски пријемници; сателитски пријемници; 

стерео пријемници; телевизијски пријемници 

(телевизори); модеми; спољашњи модеми; 

унутрашњи модеми; USB модеми; кабловски 

модеми; адаптери за рачунарске картице; адаптери 

меморијских флеш картица; диск меморије; 

електронске меморије, интегрисане меморијске 

картице; меморијске картице за машине за видео 

игре; меморијске картице за фотоапарате; 

меморијске картице (рачунарски хардвер); 

меморијске флеш картице; меморијски уређаји који 

се користе уз апарате за обраду података; модули за 

проширење меморије; преносиве флеш меморијске 

картице; рачунарске међу-меморије; уређаји за 

привремену меморију (рачунарски хардвер); читачи 

меморијских картица; читачи меморијских флеш 

картица; картице радне меморије (RAM); мобилни 

пријемници података; кодиране електронске картице 

са чипом за идентификацију одређених корисника 

рачунара и мобилних телефона; картице са 

микрочипом; картице са чипом; празне картице са 

електронским чипом (празне паметне картице); 

празне картице са интегрисаним колом (празне 

паметне картице); празне паметне картице; радио 

тјунери за аутомобиле; стерео тјунери; дигитални 

процесори сигнала; аналогно-дигитални претварачи; 

дигитални апарати за телекомуникацију; хуманоидни 

роботи са вештачком интелигенцијом; ваге; 

електричне ваге; електронске ваге; кухињске ваге; 

прецизне ваге; електронске ваге за кухињу; 

електронске ваге за личну употребу; преносиве 

дигиталне електронске ваге; ваге са анализатором 

телесне масе; ваге за мерење тежине и анализу 

телесне масе; телефони; IP телефони; бежични 

телефони; видео телефони; дигитални телефони; 

Интернет телефони; футроле за телефоне; 

апликацијски софтвер и за паметне телефоне; 

дигитални мобилни телефони; држачи за мобилне 

телефоне; држачи за телефоне у аутомобилима; 

заштитне кутије за мобилне телефоне; заштитне 

кутије за паметне телефоне; заштитне навлаке за 

паметне телефоне; кожне футроле за мобилне 

телефоне; мобилни телефони - апарати; мобилни 

телефони (телекомуникациони уређаји); слушалице 

за мобилне телефоне; смартфони (паметни 

телефони); тастатуре за мобилне телефоне; тастатуре 

за паметне телефоне; торбице за мобилне телефоне; 

футроле за паметне телефоне; футроле на преклоп за 

паметне телефоне; футроле прилагођене за мобилне 

телефоне; хендсфри држачи за мобилне телефоне; 

хендсфри микрофони за мобилне телефоне; паметни 

телефон у облику ручних сатова; сателитски 

телефони; слушалице за телефоне; бежичне 

слушалице за паметне телефоне; навлаке за мобилне 

телефоне; навлаке за паметне телефоне; штапови за 

сликање селфија као додатна опрема за паметне 

телефоне.  

Кл. 11:  апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, сушење, шпорети, уградне 

рерне, уградне плоче, апарати за хлађење, 

фрижидери, замрзивачи, клима уређаји, бојлери, 

електрични казани, апарати за сушење, вентилацију, 

снабдевање водом и за санитарне сврхе; LED 

амбијентална расвета; LED батеријске лампе; LED 

лампе; LED расвета; апарати за грејање; апарати за 

грејање, електрични; апарати за грејање простора; 

апарати за кување; апарати за печење; апарати за 

хлађење ваздуха; апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе; 

апарати за филтрацију воде за пиће; апарати и 

инсталације за кување; аспиратори за шпорете; 

аутоматске инсталације за прављење кафе; бојлери за 

инсталације грејања; бојлери за купатило; бојлери за 

топлу воду; вентилатори; вентилатори (за 

климатизацију); вентилатори за клима уређај е; 

вентилатори за кућну употребу; вентилатори за 

употребу у возилима; вентилаторске грејалице; 

грејачи ваздуха; грејачи воде за кућне потребе; 

грејачи за купатила; грејачи за руке са USB 

напајањем; грејачи шоље са USB напајањем; грејне 
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плоче; грејни и расхладни апарати за точење топлих 

и хладних напитака; електрична кувала за воду за 

кућну употребу; електрична расвета за празнике; 

електричне грејалице; електричне кварцне грејалице; 

електричне лампе; електричне ноћне светиљке; 

електричне плоче за кување; електричне рерне; 

електричне рерне за кућну употребу; електрични 

апарати за еспресо кафу; електрични апарати за кафу 

за кућну употребу; електрични апарати за кокице; 

електрични апарати за кување јаја; електрични 

апарати за кување кафе; електрични апарати за 

прављење кафе; електрични апарати за чај и кафу; 

електрични бојлери; електрични вентилатори; 

електрични вентилатори за климатизацију; 

електрични тостери за хлеб; електрични фенови, за 

личну употребу; електрични чајници; електрични 

шпорети; електрични шпорети за кућну употребу; 

замрзивачи; клима уређаји; клима уређаји за 

стамбени простор; кухињске справе, електричне; 

микроталасне пећи (уређаји за кување); преносиве 

електричне грејалице; преносиви електрични 

вентилатори; фрижидери; електрични фрижидери; 

преносиви фрижидери; фрижидери-замрзивачи; 

вински подруми (фрижидери), електрични; 

електрични фрижидери за кућну употребу; 

комбиновани фрижидери и замрзивачи; преносни 

фрижидери, електрични; фрижидери за вино, 

електрични; електрични замрзивачи; електрични 

замрзивачи за кућну употребу; шпорети; сијалице; 

сијалице, електричне; сијалице за расвету; сијалице 

са диодама које емитују светло (LED); рефлекторске 

сијалице, халогене сијалице; тостери; електрични 

тостери - пећнице; електрични тостери за хлеб за 

кућну употребу; електрични тостери за сендвиче, 

пекачи; електрични пекачи; електрични пекачи за 

кућну употребу; аутоматски пекачи хлеба за кућну 

употребу; фритезе; фритезе, електричне; роштиљи; 

гасни роштиљи; електрични роштиљи роштиљи, 

електрични; електрични роштиљи за затворене 

просторе; електрични роштиљи за отворене 

просторе; електрични роштиљи (кухињски апарати); 

преноси ви решои; електрични решои за кућну 

употребу; решои за кућну употребу; решои на.плин 

(уређаји за кување).  

Кл. 16:  штампане ствари; периодична штампа, 

књиге, књижице, брошуре и часописи; канцеларијски 

материјал и прибор за писање, постери, честитке, 

промотивни леци; папирне или пластичне кесе, и 

папир за увијање.   

Кл. 21:  кућне и кухињске справе и посуде; 

стакларија, порцелан, грнчарија и лончарија, ручни 

прибор и апарати за кућну и кухињску употребу; 

справе и посуде за кућну употребу, справе за 

кухињску употребу; кофе и тигањи, мали ручни 

апарати за млевење сецкање, пресовање, соковници; 

електрични чешљеви; електричне четкице за зубе; 

посуде за посуђе и декоративне посуде; блендери за 

храну, неелектрични блендери, неелектрични, за 

припремање хране; неелектрични блендери за храну 

за кућну употребу; грил тигањи.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова, нарочито 

продаје техничких уређаја и опреме; пословно 

управљање; канцеларијски послови; помоћ у раду и 

управљању привредним друштвима; помоћ у 

управљању пословном, или комерцијалном 

делатношћу у индустријским и комерцијалним 

привредним друштвима; сакупљање разних роба у 

корист других, омогућавајући клијентима да 

разгледају и купују ову робу у продавницама на 

мало, путем распродаја, поруџбинама поштом преко 

каталога, путем електронских медија, преко wеб site-

a и телевизијских програма за куповину; дељење 

проспеката директно поштом, дистрибуција узорака, 

услуге малопродаје (укључујући и продају путем 

интернета) техничке робе и уређај а, спортске опреме 

и играчака, нарочито телевизора, монитора, лаптоп 

телефона, смарт телефона, таблета, лаптоп 

компјутера, компјутера и њихових компоненти, беле 

технике, малих кућних апарата, кухињског прибора и 

опреме, посуђа, машина за прање и сушење веша, 

усисивача, клима уређаја и уређаја за грејање, 

играчака, апарата за бријање, апарата за епилацију и 

депилацију, тримера, преса за косу, фото апарата и 

камера, аудио уређај а и звучника, ауто технике, 

кућних украса, бицикала, тротинета, као и делова и 

опреме за сву наведену робу.   

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; услуге везане за најам 

транспортних возила; услуге паковања и сортирања 

робе пре одпремања; услуге контроле превозних 

средстава и робе пре транспорта.   
 

(111) 83701 (181) 22.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1209 (220) 22.06.2022. 

 (151) 05.12.2022. 

(732) GRENDENE S.A, Avenida Pimentel Gomes, 214, 

CEP: 62040-125, Expectativa em Sobral/CE, BR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ZAXY 

(511) Кл. 25:  женска и дечија обућа, наиме сандале, 

патике, ципеле за плажу, папуче, папуче за купање, 

чизме и патике за тенис.  
 

(111) 83702 (181) 17.05.2032. 

(210) Ж- 2022-878 (220) 17.05.2022. 

 (151) 05.12.2022. 

(732) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења бр.5, 

RS-25260 , Апатин, RS 
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(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

ZA NAŠA DOBRA VREMENA 

(511) Кл. 32:  пива, стоут, лагер (пива са доњом 

ферментацијом или пива доњег врења); тамна пива 

(портер) и светла пива; але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења); минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.  

Кл. 35:  малопродајне услуге, услуге малопродајних 

објеката,  малопродајне услуге поручивања поштом и 

електронске или онлајн малопродајне услуге везане за 

продају алкохолних пића, пива, стоута, лагера (пива са 

доњом ферментацијом или пива доњег врења), тамних 

пива (портер) и светлих пива, але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења), минералних и 

газираних вода, безалкохолних пића, воћних напитака, 

воћних сокова, сирупа, препарата за припремање пића; 

услуге рекламирања; услуге маркетинга и промотивне 

услуге; услуге организације, управљања и надзора 

продаје и промотивно-мотивационих концепата и 

концепата везаних за лојалност купаца; услуге 

информација, саветовања и консалтинг услуге које се све 

односе на раније поменуте услуге.  
 

(111) 83703 (181) 11.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1320 (220) 11.07.2022. 

 (151) 05.12.2022. 

(732) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA, 

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

REČ 

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

(111) 83704 (181) 07.03.2032. 

(210) Ж- 2022-404 (220) 07.03.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

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

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

Mimas 

(511) Кл. 5:  пестициди; пестициди за примену у 

пољопривреди.  
 

(111) 83705 (181) 08.03.2032. 

(210) Ж- 2022-412 (220) 08.03.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

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

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

Larissa 

(511) Кл. 5:  пестициди; пестициди за примену у 

пољопривреди.  
 

(111) 83706 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-818 (220) 06.05.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

FUWANG COMMERCE DOO, Милоша Обилића 

10, 26000, Панчево, RS 

(540) 

J & J 

(511) Кл. 22:  цираде од текстила; бивак вреће за 

заклон; висеће постеље мрежасте; мреже за 

камуфлажу.  

Кл. 25:  јакне; прслуци; мајице; дуксерице; 

панталоне; фармерке; сукње; џемпери; капе; шалови; 

патике; ципеле; чизме; сандале; папуче; гаће; 

поткошуље; пиџаме; спаваћице; грудњаци.  
 

(111) 83707 (181) 08.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1303 (220) 08.07.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) Privredno društvo za trgovinu i usluge Ducla 

Trading d.o.o. Beograd, Батајнички друм бр. 209, 

11080, Београд (Земун), RS 

(740) Милица С. Самарџић, адвокат , Немањина 40/8, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела, сива   

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

услуге посредовања у трговини.  

Кл. 39:  транспортне услуге; услуге паковања и 

складиштења робе.  
 

(111) 83708 (181) 12.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1313 (220) 12.07.2022. 

 (151) 06.12.2022. 
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(732) Beauty Tools DOO Beograd, улица Јована Ђаје 23, 

стан 2, 11000 Београд-Звездара, RS 

(740) Јана Полак, адвокат, Проте Матеје 30/6,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.12; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна black CMYK (0,0,0,100), жута yellow 

CMYK (0,100,0,0,)  

(511) Кл. 3:  немедицински тоалетни производи, као 

и средства за чишћење за употребу у кући и другим 

окружењима, нарочито хигијенски препарати који су 

тоалетни производи; марамице натопљене 

козметичким лосионима; дезодоранси за људе или за 

животиње (парфимерија); производи за освежавање 

(парфемисање) просторија; украсне налепнице за 

нокте; восак за полирање; брусни папир.  

Кл. 8:  алати којима се ручно управља и справе за 

обављање послова, као што су бушење, обликовање, 

сечење и пирсинг, нарочито алати којима се ручно 

управља за столаре, уметнике и друге занатлије, на 

пример, чекиће, длета и алате за гравирање; алати за 

пољопривреду, башту и уређење пејзажа којима се 

ручно управља; дршке за ручне алате којима се 

ручно управља, као што су ножеви и косе; 

електричне и неелектричне ручне справе за личну 

негу и украшавање тела, на пример, бријаче, уређаје 

за увијање косе, тетовирање и за маникир и педикир; 

пумпе којима се ручно управља; стони прибор за 

јело, као што су ножеви, виљушке и кашике, 

укључујући и оне направљене од драгоцених метала.   
 

(111) 83709 (181) 02.02.2032. 

(210) Ж- 2022-155 (220) 02.02.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) POBEDA PLUS, Рузмарина 30, 18103, Ниш, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 24.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17 

(591) бела, црна, сива.  

(511) Кл. 30:  брашно.  
 

(111) 83710 (181) 22.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1206 (220) 22.06.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 

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

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

NX350h 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 83711 (181) 21.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1202 (220) 21.06.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) SODILAC, 68 rue de Villiers, 92300, LEVALLOIS-

PERRET, FR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

DOUCEA 

(511) Кл. 5:  храна за бебе; млеко у праху за бебе; 

млеко за бебе; дијететски суплементи за људе, наиме 

за бебе и одојчад.  

Кл. 29:  млеко; млечни производи; млеко обогаћено 

витаминима; млеко са укусом; млечни десерти; пића 

на бази млека где преовлађује млеко.  
 

(111) 83712 (181) 15.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1167 (220) 15.06.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) Carpo d.o.o. Beograd, Прве пруге 1д, RS 

(740) Филип Марић, адвокат, Хаџи Ђерина 1,  

11111, Београд-Врачар 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 24.09.09; 24.09.16; 26.13.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.12; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  
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(591) плава, бела  

(511) Кл. 33:  seltzer (газирана вода уз додатак 

природних воћних арома са ниским процентом 

алкохола), вина, цидер (вина од јабуке), perry (вина 

од крушке), појачана вина, жестока пића, ликери, 

битери (горка алкохолна пића), алкохолни воћни 

екстракти, алкохолне есенције.  
 

(111) 83713 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1288 (220) 01.07.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) Neoplanta Industrija mesa DOO, Приморска 90, 

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 25.03.01; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.03; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) C: 0%, M:100%, Y:100%, K:0%, C:0%, M:0%, 

Y:0%, K:0%, C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%  

(511) Кл. 29:  припремљена јела од меса.  
 

(111) 83714 (181) 17.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1182 (220) 17.06.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth 

Avenue, New York, New York 10022, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.03.01; 24.17.12; 27.05.01; 27.05.17  

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

одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за кошарку, 

патике за кошарку, мајице, кошуље, поло мајице, 

дуксерице, доњи делови тренерке, панталоне, мајице 

на бретеле, дресови, кратке панталоне, пижаме, 

спортске мајице, рагби мајице, џемпери, каишеви, 

спаваћице, шешири, капе, визир качкети, тренерке за 

загревање, доњи делови тренерки за загревање, 

дресови за загревање, мајице за вежбање убачаја, 

јакне, блејзери, кравате (одећа), џепне марамице, 

марамице, ветровке, јакне са капуљачом, капути, 

портикле за бебе које нису од папира, опрема за бебе 

(одећа), траке за главу, ручне траке (одећа), кецеље, 

доње рубље, боксерице, уске боксерице, широке 

панталоне, штитници за уши, рукавице, рукавице 

само са палцем, шалови, плетене и штрикане мајице, 

хаљине од жерсеја, хаљине, дресови и униформе за 

навијачице, одећа за пливање, одела за пливање, 

купаћи костими, бикини, танкини купаћи костими, 

гаћице за пливање, гаћице за купање, шорцеви за 

сурфовање, гумирана одећа за воду, мараме за 

плажу, покривала за купаћи костим, огртачи за 

купаћи костим, сандале, сандале за плажу, шешири 

за плажу, штитници за сунце са визиром, капе за 

пливање, капе за купање, нова покривала за главу са 

прикаченим умецима.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке; играчке, игре и спортске ствари, наиме 

кошаркашке лопте, лоптице за голф, лопте за 

игралиште, спортске лопте, гумене лопте и пенасте 

лопте, плишане лопте за игру, пластичне лопте за 

игру, мрежице за кошарку, табле за кошарку, 

минијатурне табле за кошарку, пумпе и игле за 

надувавање кошаркашких лопти; штапови за голф, 

торбе за голф, подметачи за голф, опрема за голф, 

наиме, алат за поправку голф терена, купице на које 

се ставља лопта, маркери лопти, покривала за торбе 

за голф, покривала за главе голф штапова, рукавице 

за голф, кутије за голф лопте, посебна зелена стаза за 

голф; држачи за билијарске штапове, кугле за 

билијар, троуглови за билијар, пикадо ормари, 

електронске кошаркашке игрице на табли, табле за 

кошаркашке игрице, кошаркашке игрице, акционе 

игрице, друштвене игрице за одрасле и децу, тривиа 

информационе игрице и електронски видео аркадни 

уређаји, кошаркашки сетови који се састоје од 

мрежице и звиждаљке, лутке, декоративне лутке, 

лутке за колекцију, акционе фигуре за игру, акционе 

фигуре карикатуре, пуњене играчке, плишане 

играчке, слагалице, монтажни блокови за игре, 

украси за божићну јелку и божићне чарапе; возила за 

игру у облику аутомобила, камиона, возова и 

комбија, сви са темом кошарке, нове пенасте играчке 

у облику прста или трофеја, играчке трофеји, карте 

за игру, игре са картама, играчке које праве звук, 

играчке за кућне љубимце; играчке за плажу, наиме 

лопте за плажу, лопте на надувавање, кантице за 

игру, лопатице за игру, играчке за песак, играчке за 

базен са песком, гумене играчке за воду; опрема за 

базен, наиме пливачка опрема за плутање, опрема за 

плутање у базену, играчке за сплаварење на води, 
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пенаста опрема за плутање, колутови за пливање, 

колутови за пливање у базену, пенасти колутови, 

даске за пливање, даске за сурфовање, пераја за 

пливање, пераја за сурфовање, наруквице за плутање 

и наруквице за помоћ при пливању, сва наведена 

роба за рекреацију; одбојкашки сетови за игру који 

се састоје од лопте, мрежице, трака које означавају 

терен и звиждаљке, и ватерполо сетови за игру који 

се састоје од лопте, мрежице и звиждаљке; 

декоративне играчке од тканине које се пуштају да 

лете на ветру; минијатурне репродукције стадиона, 

наиме, мали пластични модели стадиона за игру; 

стаклене кугле са снегом; џојстици за видео игре; 

џојстици за рачунарске игре; машине за видео игре 

за употребу са телевизором и ручни контролери за 

конзоле за видео игре; траке за трчање; банке 

играчке; фиџет спинери; скејтбордови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; разонода 

и образовне услуге у виду телевизијских и радио 

програма из области кошарке и приказивања уживо 

кошаркашких игара и кошаркашких приредби; 

услуге продукције и дистрибуције радио и 

телевизијских шоу програма са кошаркашким 

утакмицама, кошаркашким догађајима и програмима 

из области кошарке; услуге вођења и организовања 

кошаркашких клиника и кампова, клиника и кампова 

за тренере, клиника и кампова за плесне тимове и 

кошаркашке игре; услуге разоноде у виду личног 

појављивања костимизираних маскота или плесних 

тимова на кошаркашким утакмицама и приредбама, 

клиникама, камповима, промоцијама и другим 

догађајима у вези са кошарком, специјалним 

догађајима и журкама; услуге клуба обожавалаца; 

услуге разоноде, наиме пружање вебсајта са 

мултимедијским садржајем који се не може 

преузимати у виду најважнијих телевизијских 

догађаја, интерактивних најважнијих телевизијских 

догађаја, видео снимака, видео стрим снимака, 

интерактивних видео избора најважнијих догађаја, 

радио програма, најважнијих радијских догађаја и 

аудио снимака из области кошарке; пружање вести и 

информација у виду статистика и других тема из 

области кошарке; омогућавање приступа он-лајн 

игрицама које се не могу преузимати, наиме 

рачунарским игрицама, видео игрицама, 

интерактивним видео игрицама и тривиа игрицама; 

услуге разоноде у виду имагинарних кошаркашких 

лига; пружање онлајн рачунарске базе података из 

области кошарке.  
 

(111) 83715 (181) 05.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1295 (220) 05.07.2022. 

 (151) 06.12.2022. 

(732) MARKO VELIČKOVIĆ PR GRIZLI FAST 

FOOD, Новоградска 36, 11080, Земун, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.25; 08.01.06; 26.01.15; 

26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.08; 

27.05.17; 29.01.15  

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

окер, зелена, бела, наранџаста   

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 83716 (181) 16.03.2032. 

(210) Ж- 2022-482 (220) 16.03.2022. 

 (151) 07.12.2022. 

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

Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box 

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

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

APECOIN 

(511) Кл. 9:  рачунарски хардвер; паметни сатови; 

паметни накит; оптичарски производи; наочаре за 

сунце; наочаре за виртуелну стварност; слушалице 

које се носе на глави; сетови слушалица који се носе 

на глави; сетови слушалица који се носе на глави за 

видео игрице; рачунарски периферни уређаји за 

видео игрице; футроле за рачунаре, паметне 

телефоне, слушалице које се носе на глави, сетове 

слушалица који се носе на глави и уређаје за видео 

игрице; знакови са диодама које емитују светлост 

(лед); неонски знакови; ланац блокова; 

криптовалута; хардверски новчаник за криптовалуте; 

мултимедијалне датотеке незаменљивих токена 

(нфт); музичке датотеке незаменљивих токена (нфт); 

сликовне датотеке незаменљивих токена (нфт); видео 

датотеке незаменљивих токена (нфт); текстуалне 

датотеке незаменљивих токена (нфт); аудио датотеке 

незаменљивих токена (нфт); сликовне, музичке, 

аудио, видео и мултимедијалне датотеке које су 

потврђене помоћу незаменљивих токена (нфтс); 

електронске публикације које се могу преузети са 

интернета; дигиталне слике, аудио, видео и 

мултимедијалне датотеке; рачунарска графика; 
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софтвер; софтвер за ланац блокова; софтвер за 

дистрибуиране књиге; софтвер за криптографију; 

софтвер за коришћење са криптовалутама; софтвер 

за коришћење са дигиталном валутом; софтвер за 

коришћење са виртуелном валутом; софтвер за 

ковање, креирање и издавање дигиталних средстава, 

дигиталних токена, крипто-жетона, услужних 

токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних 

колекционарских предмета, крипто-колекционарских 

предмета, криптовалута, дигиталних валута и 

виртуелних валута; софтвер за преглед и 

обезбеђивање приступа дигиталној имовини, 

дигиталним токенима, крипто-жетонима, помоћним 

токенима, незаменљивим токенима (нфт), 

дигиталним колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама; 

софтвер за дистрибуцију, трговину, складиштење, 

слање, пријем, прихватање и пренос дигиталних 

средстава, дигиталних токена, крипто-жетона, 

услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто-

колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелне валуте; софтвер за 

децентрализоване финансије; софтвер за креирање и 

извршавање паметних уговора; софтвер за развој 

децентрализованих апликација; софтвер за снимање, 

управљање, праћење и пренос власничких интереса у 

децентрализованим аутономним организацијама; 

софтвер за управљање и владање децентрализованим 

аутономним организацијама; софтвер за учешће и 

гласање у децентрализованим аутономним 

организацијама; софтвер за извршење и 

евидентирање финансијских трансакција; софтвер 

дистрибуиране књиге за употребу у процесуирању 

финансијских трансакција; софтвер за електронски 

трансфер средстава; софтвер за коришћење као 

новчаник за криптовалуте; софтвер за коришћење 

као електронски новчаник; софтвер за креирање и 

управљање електронским новчаницима; софтвер за 

плаћање дигиталном валутом и мењачке трансакције; 

софтвер за управљање и валидацију трансакција које 

укључују дигитална средства, дигиталне токене, 

крипто-жетоне, помоћне токене, незаменљиве токене 

(нфт), дигиталне колекционарске предмете, крипто-

колекционарске предмете, криптовалуте, дигиталне 

валуте и виртуелне валуте; софтвер за обраду 

електронских плаћања; софтвер за игрице; софтвер 

виртуелну реалност; софтвер за креирање 

незаменљивих токена (нфтс); софтвер за управљање 

и верификацију трансакција на ланцу блокова; 

софтвер за развој игрица; алати за развој софтвера за 

игрице; софтвер ланца блокова за игрице; софтвер за 

рударење криптовалута; софтвер за узгој 

криптовалута; софтвер за организовање и 

спровођење аукција; софтвер за гласање; софтвер за 

друштвено умрежавање; алати за развој софтвера; 

софтвер за креирање, управљање и интеракцију са 

онлајн заједницом; софтвер за креирање, управљање 

и приступ групама унутар виртуелних заједница; 

софтвер за дељење датотека; комуникацијски 

софтвер; софтвер за слање и пријем електронских 

порука, графика, слика, аудио и аудио визуелних 

садржаја путем интернета и комуникационих мрежа; 

софтвер за креирање, уређивање, отпремање на 

интернет, преузимање са интернета, приступање, 

прегледање, објављивање, приказивање, означавање, 

вођење блогова, стримовање, повезивање, 

записивање, указивање на расположење, 

коментарисање, гласање, прикључивање, пренос и 

размену или пружање електронских медија или 

информације путем рачунарских и комуникационих 

мрежа на други начин; софтвер за обраду слика, 

графике, звука, видеа и текста; софтвер за 

прикупљање, управљање, уређивање, организовање, 

модификовање, пренос, размену и складиштење 

података и информација; софтвер за пренос, размену, 

пријем, преузимање, приказивање, интеракцију и 

пренос садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела, 

аудиовизуелних дела, књижевних дела, података, 

датотека, докумената и електронских дела; софтвер 

за електронску трговину; софтвер за електронску 

трговину који омогућава корисницима да обављају 

електронске пословне трансакције преко глобалног 

рачунара, интернета и комуникационих мрежа; 

софтвер за обраду електронских трансакција; 

софтвер за организовање, претрагу и управљање 

догађајима; софтвер за креирање налога и одржавање 

и управљање информацијама о финансијским 

трансакцијама на дистрибуираним књигама и п2п 

мрежама за плаћање; софтвер за коришћење у 

финансијском трговању; софтвер за коришћење у 

финансијској размени; софтвер за обезбеђивање 

аутентификације страна у финансијској трансакцији; 

софтвер за вођење књига финансијских трансакција; 

софтвер за управљање криптографском безбедношћу 

електронских преноса преко рачунарских мрежа; 

софтвер за шифровање и омогућавање безбедног 

преноса дигиталних информација преко интернета; 

софтвер за конверзију валута.  

Кл. 14:  накит; бижутерија; сатови; привесци за 

кључеве; прстенови за кључеве.  

Кл. 16:  штампане публикације; књиге; картице за 

игру; часописи; слике; постери; канцеларијски 

материјал; колекционарске сличице, за размену.  

Кл. 18:  торбе; ранчеви; пртљаг; новчаници.  

Кл. 24:  ћебад; прекривачи за кревете.  

Кл. 25:  одећа; капе; покривала за главу; јакне; 

дресови; панталоне; кошуље; мајице; џемпери; 

дуксерице; ципеле; мараме; патике; чарапе.  

Кл. 27:  ћилими; теписи; простирке.  
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Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; фигурице 

за игру; плишане играчке; акционе фигурице за 

играње; лопте; кошаркашке лопте; карте за играње; 

сличице за размену (карте за игре); ручне конзоле за 

играње електронских, рачунарских, интерактивних и 

видео игара; уређаји за игре; мобилни уређаји за 

игре; машине за игре за забаву; конзоле за игру; 

контролери игара за рачунарске и видео игрице; 

џојстици за рачунарске игрице; џојстици за видео 

игрице; мишеви прилагођени за играње игрица на 

рачунару; тастатуре прилагођене за играње игрица на 

рачунару; скејтбордови; даске за скејтборд.  

Кл. 32:  пиво; енергетска пића; безалкохолни напици; 

безалкохолна пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића; вино; жестока пића; 

жестоки напици; ликери; коктели.  

Кл. 35:  малопродајне услуге које се односе на сву 

робу пријављену у класама 9,14,16,18,24,25,27,28,32 

и 33; услуге оглашавања; маркетиншке услуге; 

истраживање тржишта; услуге промоције; услуге 

пословног саветовања; олакшавање размене и 

продаје производа и услуга путем рачунарских и 

комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн 

могућности за повезивање купаца са продавцима; 

обезбеђивање онлајн тржишта; обезбеђивање онлајн 

тржишта за дигиталну имовину, дигиталне токене, 

крипто-жетоне, услужне токене, незаменљиве токене 

(нфт), дигиталне колекционарске предмете, крипто-

колекционарских предмете, криптовалуте, дигиталне 

валуте и виртуелне валуте; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце дигиталне робе са 

аутентификованим незаменљивим токенима (нфт); 

пружање онлајн тржишта за изнајмљивање, 

позајмљивање и трговину дигиталном имовином, 

дигиталним токенима, крипто-жетонима, услужним 

токенима, незаменљивим токенима (нфт), 

дигиталним колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама; 

обезбеђивање виртуелног тржишта за дигиталну 

имовину, дигиталне токене, крипто-жетоне, помоћне 

токене, незаменљиве токене (нфт), дигиталне 

колекционарске предмете, крипто-колекционарске 

предмете, криптовалуте, дигиталне валуте и 

виртуелне валуте; обезбеђивање виртуелног 

тржишта за купце и продавце дигиталне робе са 

аутентификованим незаменљивим токенима (нфт); 

обезбеђивање виртуелног тржишта за изнајмљивање, 

позајмљивање и трговину незаменљивим токенима 

(нфт); олакшавање размене и продаје услуга и 

производа трећих лица путем рачунарских и 

комуникацијских мрежа; обезбеђивање онлајн 

тржишта за продавце робе и/или услуга; услуге 

продаја на аукцији; услуге гласања; промовисање 

роба и услуга других путем рачунарских и 

комуникацијских мрежа.  

Кл. 36:  финансијске услуге; новчане услуге; услуге 

новчаних трансакција; услуге финансијске размене; 

банкарске услуге; услуге криптовалута; услуге 

дигиталне валуте; услуге електронске валуте; услуге 

виртуелне валуте; услуге размене криптовалута; 

услуге трговања криптовалутама; обрада плаћања 

криптовалутама; услуге електронског плаћања; 

услуге електронског новчаника; услуге мењања 

валута; услуге трговања валутама; услуге обраде 

плаћања; услуге кредитирања; стварање и издавање 

дигиталних средстава, дигиталних токена, крипто-

жетона, услужних токена, незаменљивих токена 

(нфт), дигиталних колекционарских предмета, 

крипто-колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелних валута; 

дистрибуција, трговина, позајмљивање, размена, 

складиштење и пренос дигиталних средстава, 

дигиталних токена, крипто-жетона, услужних 

токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних 

колекционарских предмета, крипто- 

колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелних валута; пружање 

финансијских информација; пружање информација у 

областима дигиталних средстава, дигиталних токена, 

крипто-жетона, услужних токена, незаменљивих 

токена (нфт), дигиталних колекционарских предмета, 

крипто-колекционарских предмета, криптовалута, 

дигиталних валута и виртуелних валута; 

финансијски послови, односно финансијско 

управљање, финансијско планирање, финансијско 

предвиђање, управљање финансијским портфолиом 

и финансијска анализа и саветовање; финансијске 

информације дате електронским путем; брокерске 

услуге; услуге трговања валутама; услуге управљања 

инвестицијама; услуге плаћања путем електронске 

трговине; услуге верификације плаћања засноване на 

ланцу блокова.  

Кл. 38:  комуникационе услуге; телекомуникационе 

услуге; услуге емитовања; услуге електронске 

размене порука; стриминг аудио, видео и дигиталних 

медијских садржаја на интернету; стриминг 

електронских и видео игара; обезбеђивање соба за 

ћаскање на интернету; обезбеђивање онлајн форума 

за пренос порука међу корисницима рачунара; 

стриминг (проток) података; пренос информација и 

слика помоћу рачунара; пружање онлајн форума 

заједнице за кориснике ради размене и стримовања 

(протока) информација, аудио, видео, вести у 

реалном времену, забавних садржаја и информација; 

пружање корисничког приступа дигиталним 

сликама, тексту, аудио, видео, игрицама, 

мултимедијалним садржајима, дигиталним 

колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима и незаменљивим 

токенима (нфт); електронски пренос садржаја и 

података виртуелне и проширене стварности.  
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Кл. 41:  услуге разоноде; продукција и дистрибуција 

филмова, филмских, радио, телевизијских и веб 

програма; продукција и постпродукција 

мултимедијалних забавних садржаја; обезбеђивање 

филмова, телевизијских емисија, веб преноса, 

аудиовизуелних и мултимедијалних дела који се не 

могу преузети путем интернета; продукција звучних, 

видео и мултимедијалних снимака; пружање 

електронских, рачунарских и видео игара на мрежи; 

услуге аркадне играонице са садржајима виртуелне 

реалности; услуге игара виртуелне реалности; услуге 

електронског издаваштва; услуге разоноде, наиме, 

пружање интерактивне забаве, игара, садржаја и 

искустава виртуелне реалности, проширене стварности 

и мешовите стварности; услуге разоноде, наиме, 

пружање онлајн виртуелне реалности, проширене 

реалности и окружења мешовите стварности; 

продукција видеа виртуелне реалности, проширене 

реалности и видео записа мешовите реалности у 

забавне сврхе; продукција и издавачке услуге 

мултимедијалне забаве; организовање изложби, 

догађаја и конференција у забавне и културне сврхе.  

Кл. 42:  софтвер као услуга (саас); платформа као услуга 

(паас); услуге рачунарства у облаку; пројектовање и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; услуге развоја 

рачунарских, електронских и видео игрица; 

организација, управљање и владање децентрализованим 

аутономним организацијама (дао); евидентирање, 

управљање и праћење власничких интереса у 

децентрализованим аутономним организацијама (дао); 

дизајн и развој децентрализованих апликација; развој и 

имплементација паметних уговора; услуге 

информационих технологија; електронске публикације 

које се не могу преузети са интернета; дигиталне слике, 

аудио, видео и мултимедијалне датотеке које се не могу 

преузети са интернета; рачунарска графика која се не 

може преузети са интернета; софтвер који се не може 

преузети са интернета; софтвер ланца блокова који се не 

може преузети са интернета; софтвер дистрибуиране 

књиге који се не може преузети са интернета; софтвер за 

криптографију који се не може преузети са интернета; 

софтвер за коришћење са криптовалутама који се не 

може преузети са интернета; софтвер за коришћење са 

дигиталном валутом који се не може преузети са 

интернета; софтвер који се не може преузети са 

интернета за коришћење са виртуелном валутом; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

ковање, креирање и издавање дигиталне имовине, 

дигиталних токена, крипто-жетона, услужних токена, 

незаменљивих токена (нфт), дигиталних 

колекционарских предмета, крипто-колекционарских 

предмета, криптовалута, дигиталних валута и 

виртуелних валута; софтвер који се не може преузети са 

интернета за преглед и пружање приступа дигиталној 

имовини, дигиталним токенима, крипто-жетонима, 

услужним токенима, незаменљивим токенима (нфт), 

дигиталним колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама; софтвер 

који се не може преузети са интернета за дистрибуцију, 

трговину, складиштење, слање, пријем, прихватање и 

пренос дигиталне имовине, дигиталних токена, крипто-

жетона, услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто-

колекционарских предмета, криптовалута, дигиталне 

валуте и виртуелне валуте; софтвер који се не може 

преузети са интернета за децентрализоване финансије; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

креирање и извршавање паметних уговора; софтвер који 

се не може преузети са интернета за развој 

децентрализованих апликација; софтвер који се не може 

преузети са интернета за снимање, управљање, праћење 

и пренос власничких интереса у децентрализованим 

аутономним организацијама; софтвер који се не може 

преузети са интернета за управљање и владање 

децентрализованим аутономним организацијама; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

учешће и гласање у децентрализованим аутономним 

организацијама; софтвер који се не може преузети са 

интернета за извршавање и евидентирање финансијских 

трансакција; софтвер дистрибуиране књиге који се не 

може преузети са интернета за употребу у обради 

финансијских трансакција; софтвер који се не може 

преузети са интернета за електронски трансфер 

средстава; софтвер који се не може преузети са 

интернета за коришћење као новчаник за криптовалуте; 

софтвер који се не може преузети са интернета за 

коришћење као електронски новчаник; софтвер који се 

не може преузети са интернета за креирање и управљање 

електронским новчаницима; софтвер који се не може 

преузети са интернета за плаћање дигиталном валутом и 

мењачке трансакције; софтвер који се не може преузети 

са интернета за управљање и валидацију трансакција 

које укључују дигитална средства, дигиталне токене, 

крипто-жетоне, услужне токене, незаменљиве токене 

(нфт), дигиталне колекционарске предмете, крипто- 

колекционарске предмете, криптовалуте, дигиталне 

валуте и виртуелне валуте; софтвер за обраду 

електронских плаћања који се не може преузети са 

интернета; софтвер за игрице који се не може преузети 

са интернета; софтвер виртуелне реалности који се не 

може преузети са интернета; софтвер за креирање 

незаменљивих токена (нфтс) који се не може преузети са 

интернета; софтвер за управљање и верификацију 

трансакција на ланцу блокова који се не може преузети 

са интернета; софтвер за развој игрица који се не може 

преузети са интернета; софтвер алата за развој игрица 

који се не може преузети са интернета; софтвер за ланац 

блокова игрица који се не може преузети са интернета; 

софтвер за рударење криптовалута који се не може 

преузети са интернета; софтвер за узгој криптовалута 

који се не може преузети са интернета; софтвер за 
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организовање и спровођење аукција који се не може 

преузети са интернета; софтвер за гласање који се не 

може преузети са интернета; софтвер за друштвено 

умрежавање који се не може преузети са интернета; 

алати за развој софтвера који се не може преузети са 

интернета; софтвер за креирање, управљање и 

интеракцију са онлајн заједницом који се не може 

преузети са интернета; софтвер за креирање, управљање 

и приступ групама унутар виртуелних заједница који се 

не може преузети са интернета; софтвер за размену 

датотека који се не може преузети са интернета; софтвер 

за комуникације који се не може преузети са интернета; 

софтвер за слање и примање електронских порука, 

графика, слика, аудио и аудио визуелних садржаја путем 

интернета и комуникационих мрежа који се не може 

преузети са интернета; софтвер за креирање, уређивање, 

отпремање на интернет, преузимање са интернета, 

приступање, прегледање, објављивање, приказивање, 

означавање, вођење блогова, стримовање, повезивање, 

записивање, указивање на расположење, коментарисање, 

гласање, прикључивање, пренос и размену или пружање 

електронских медија или информације путем 

рачунарских и комуникационих мрежа на други начин; 

софтвер за обраду слика, графике, звука, видеа и текста 

који се не може преузети са интернета; софтвер за 

прикупљање, управљање, уређивање, организовање, 

модификовање, пренос, размену и складиштење 

података и информација, који се не може преузети са 

интернета; софтвер за пренос, размену, пријем, 

преузимање, приказивање, интеракцију са и пренос 

садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела, 

аудиовизуелних дела, књижевних дела, података, 

датотека, докумената и електронских дела,  који се не 

може преузети са интернета; софтвер за електронску 

трговину који се не може преузети са интернета; софтвер 

који се не може преузети са интернета за електронску 

трговину ради омогућавања корисницима да обављају 

електронске пословне трансакције преко глобалног 

рачунара, интернета и комуникацијских мрежа; софтвер 

за обраду електронских трансакција који се не може 

преузети са интернета; софтвер за организовање, 

претрагу и управљање догађајима, који се не може 

преузети са интернета; софтвер за креирање налога и 

одржавање и управљање информацијама о 

финансијским трансакцијама на дистрибуираним 

књигама и п2п мрежама за плаћање, који се не може 

преузети са интернета; софтвер за коришћење у 

финансијском трговању који се не може преузети са 

интернета; софтвер за коришћење у финансијској 

размени који се не може преузети са интернета; софтвер 

за обезбеђивање аутентификације страна у финансијској 

трансакцији; софтвер за вођење књига финансијских 

трансакција, који се не може преузети са интернета; 

софтвер за управљање криптографском безбедношћу 

електронских преноса преко рачунарских мрежа,  који се 

не може преузети са интернета; софтвер за шифровање и 

омогућавање безбедног преноса дигиталних 

информација преко интернета, који се не може преузети 

са интернета; софтвер за конверзију валута који се не 

може преузети са интернета.  

Кл. 43:  услуге ресторана; услуге бара; хотелске услуге.  

Кл. 45:  онлајн услуге друштвених мрежа; пружање 

услуга аутентификације за личне идентификационе 

информације; услуге верификације идентитета; 

услуге безбедности података и информација; 

пружање услуга онлајн заједнице за куповину, 

продају, трговину и дискусију и размену 

информација о дигиталној имовини, дигиталним 

токенима, крипто-жетонима, услужним токенима, 

незаменљивим токенима (нфт), дигиталним 

колекционарским предметима, крипто-

колекционарским предметима, криптовалутама, 

дигиталним валутама и виртуелним валутама.  
 

(111) 83717 (181) 01.02.2032. 

(210) Ж- 2022-145 (220) 01.02.2022. 

 (151) 07.12.2022. 

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company,  

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

WRANGLER DURATRAC 

(511) Кл. 12:  гуме.  
 

(111) 83718 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1024 (220) 08.06.2022. 

 (151) 08.12.2022. 

(732) Димитријевић Душан, Недељка Чабриновића 57, 

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.04; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17  

(511) Кл. 15:  музички инструменти.  
 

(111) 83719 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-519 (220) 22.03.2022. 

 (151) 08.12.2022. 

(732) MIZAN LINE DOO, Херцеговачка 234, 

36300, Нови Пазар, RS 
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(540) 

 

(531) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 18.02.09; 18.02.15; 

18.07.13; 27.05.01; 27.05.17  

(591) CMYK#263465  

(511) Кл. 25:  одећа за мушкарце, жене и децу; спортска 

одећа за загревање, одећа за трчање, тренерке, опрема за 

џогинг; женске блузе изједна са гаћицама, трикои, 

хулахопке, дечија одећа за игру, одећа за купање и 

плажу, панталоне фармерице, џинс, спортске гаћице, 

гимнастичке гаћице, блузе, сакои; спортски сакои, 

кошуље, спортске мајице, т-мајице са кратким рукавима, 

плетене мајице, поло мајице, пуловери, џемпери, 

прслуци, мајице-поткошуље без рукава, блејзери, радни 

комбинезони, униформе: одећа за игру, јакне, зимски 

капути, ветровке, кожне јакне, сукње, хаљине, траке за 

чело, делови одеће који се носе око врата, кравате, 

ешарпе, мараме за око врата, шалови, одећа за спавање, 

спаваћице, пижаме, одећа за кишу, рукавице, кућна 

одећа, доње рубље, слип-гаћице, гаће, мушке гаћице, 

чарапе, кратке чарапе; покривачи за главу, шешири, 

капе, штитници, капуљаче, беретке.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и складштење 

робе; организовање путовања.  
 

(111) 83720 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1188 (220) 20.06.2022. 

 (151) 08.12.2022. 

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

M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.16; 25.01.15; 26.01.11; 26.04.03; 27.01.06; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

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

(511) Кл. 33:  алкохолна пића; ликери, наиме ликери 

са укусом вишње.  
 

(111) 83721 (181) 08.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1319 (220) 08.07.2022. 

 (151) 08.12.2022. 

(732) GAMES.CON GROUP d.o.o. Beograd, 

Цариградска 21/4, 11000, Београд, RS 

(740) Јована Дотлић, адвокат, Хиландарска 24/2, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.07; 24.15.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, светло сива, тамно сива  

(511) Кл. 28:  апарати и машине за куглање; дама [игра]; 

даме [игра]; коцкице 28 280051; домине; шах; стони 

фудбал; друштвене игре; триктрак игре; апарати за игре; 

играчке висеће вртешке; возила играчке; апаратура за 

избацивање тениских лоптица; точак за рулет; играчке 

возила на даљинско управљање; машине за забаву, 

аутоматске и које се покрећу кованицама; електронске 

мете; апарати за игре на срећу; слот машине [машине за 

игре]; чипови за игре на срећу; машине за видео игре; 

преносиве видео игре са дисплејем од течних кристала; 

апарати за аркадне видео игре; контролери за конзоле за 

игру; машине за избацивање лоптица; жироскопи и 

стабилизатори лета за моделе авиона; командне ручице 

[џојстици] за видео игре; заштитне фолије прилагођене 

за екране преносних игара; дронови [играчке]; роботи 

играчке; преносне игре и играчке са 

телекомуникационим функцијама; конзоле за видео 

игре; ручне конзоле за играње видео игара; екстерни 

вентилатори за конзоле за игру.   

Кл. 35:  организовање сајмова.  

Кл. 41:  услуге забавних паркова; услуге разоноде; 

услуге забављача; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; настава, обука; 

образовне услуге; услуге пружања обуке; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; услуге дискотека; пружање услуга у 

области образовања; пружање услуга у области забаве 

и разоноде; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; услуге игара на срећу; припрема и 
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вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; пружање 

услуга аутомата за аркадне игрице; услуге игара 

пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; професионално 

усмеравање [саветовање у вези са образовањем или 

обуком]; изнајмљивање опреме за играње; омогућавање 

коришћења онлајн музике, која се не може преузимати; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; изнајмљивање тренажних 

симулатора; организовање такмичења у електронским 

спортовима; услуге електронских спортова; услуге 

библиотека игара; услуге мултимедијалних библиотека; 

изнајмљивање читача електронских књига; 

организовање забавних догађаја; припрема и вођење 

спортских догађаја; вођење забавних догађаја; бекство 

из собе [забава]; игра бекства из собе [забава].  
 

(111) 83722 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1022 (220) 07.06.2022. 

 (151) 08.12.2022. 

(732) ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, Шуматовачка 

бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-Bрачар, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 23.03.10; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 7:  машине  и алати за производњу муниције.  

Кл. 13:  муниција.  
 

(111) 83723 (181) 08.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1305 (220) 08.07.2022. 

 (151) 08.12.2022. 

(732) "HOTELIJERSKO DRUŠTVO HUP 

MIHAJLOVAC DOO BEOGRAD-ČUKARICA", 

Пожешка 31, 11000, Београд, RS 

(740) Драган Милић, адвокат , Уроша Мартиновића 8/41, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.15; 18.05.08; 25.07.08; 25.07.20; 

25.07.22; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црна, бела, жута   

(511) Кл. 33:  воћни екстракти, алкохолни; 

аперитиви; дестилована пића; јабуковача; вино; 

ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; 

бренди; крушковача; алкохолне есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; напици на бази вина; ракија.  

Кл. 43:  услуге ресторана; кетеринг хране и пића; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; 

хотелског смештаја; резервисање пансиона; услуге 

барова; услуге мотела; услуге продаје вина и других 

алкохолних пића на мало; услуге продаје вина и 

других алкохолних пића на велико; производња 

вина; дестилација, пречишћавање и мешање пића.  

Кл. 44:  услуге виноградарства; консултантске услуге 

у области виноградарства; узгајање биљака.  
 

(111) 83724 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1028 (220) 08.06.2022. 

 (151) 09.12.2022. 

(732) IMPACT IDEAS DOO ŠIMANOVCI, 

Доситејева 41, Пећинци, RS 

(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 13.01.17; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.08  

(591) Pantone P-7-7 C, Pantone P 132-13 C  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  
 

(111) 83725 (181) 18.03.2032. 

(210) Ж- 2022-501 (220) 18.03.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(300) 84473  05.10.2021.  JM. 

(732) Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, 

 Menlo Park, California 94025, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 09.01.10; 24.17.08; 26.11.01; 26.11.13; 27.07.21  

(511) Кл. 9:  софтвер који се може преузети у виду 

мобилне апликације; рачунарски хардвер; софтвер 

који се може преузети за друштвено умрежавање, 

стварање онлајн заједница и интеракцију са истим; 

софтвер који се може преузети за креирање, 

управљање и приступ групама унутар виртуелних 

заједница; алати за развој софтвера; софтвер који се 

може преузети за развој, процену, тестирање и 

одржавање мобилних софтверских апликација за 

преносне електронске комуникацијске уређаје, наиме 

мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне 

рачунаре и компјутерске таблете; софтвер који се 

може преузети који се користи као апликациони 

програмски интерфејс (апи); софтвер који се може 

преузети за организовање догађаја, претраживање 

догађаја, унос у календар и управљање догађајима; 

софтвер за креирање, уређивање, постављање, 

преузимање, приступ, преглед, објављивање, 

приказивање, означавање, блоговање, емитовање, 

повезивање, бележење, изражавање мишљења, 

коментарисање, интеракцију, уградњу, преношење и 

дељење, или на други начин пружање електронских 

медија, слика, видео, аудио, аудио-визуелног 

садржаја, података и информација путем рачунара, 

интернета и комуникационих мрежа; рачунарски 

софтвер који се може преузети за проналажење 

садржаја и издавача садржаја и за претплату на 

садржај; софтвер који се може преузети за креирање 

и управљање профилима друштвених медија и 

корисничким налозима; интерактивна фото и видео 

опрема, наиме киосци за сликање и снимање, 

постављање, уређивање, штампање и дељење 

дигиталних слика и видео записа; софтвер који се 

може преузети за пренос (стриминг) 

мултимедијалног забавног садржаја, аудио-

визуелног садржаја, видео садржаја и повезаног 

текста и података; софтвер који се може преузети за 

омогућавање преноса слика, аудио, аудио-визуелних 

и видео садржаја и података; софтвер који се може 

преузети за модификацију фотографија, слика и 

аудио, видео и аудио-визуелних садржаја; софтвер 

који се може преузети за употребу у снимању и 

уређивању фотографија и снимању и монтажи видео 

записа; софтвер који се може преузети за обраду 

слика, графике, звука, видеа и текста; софтвер који 

се може преузети за прикупљање, управљање, 

организовање, синхронизацију и складиштење 

података и информација; софтвер за е-трговину који 

се може преузети како би се омогућило корисницима 

да обављају електронске пословне трансакције путем 

глобалног рачунара и комуникационих мрежа; 

софтвер који се може преузети и мобилни 

апликациони софтвер који омогућава приступ 

виртуелном тржишту; софтвер који се може преузети 

за слање и примање електронских порука, 

упозорења, обавештења и подсетника; софтвер који 

се може преузети за дељење датотека; софтвер за 

размену порука који се може преузети; софтвер за 

компјутерске претраживаче; софтвер који се може 

преузети за употребу у креирању, управљању, 

мерењу и дељењу реклама других; огласни сервер, 

наиме компјутерски сервер за похрањивање реклама 

и постављање реклама на веб странице; софтвер који 

се може преузети за креирање, дељење, ширење и 

постављање реклама; софтвер који се може преузети 

за оглашавање засновано на геолокацији и промоцију 

производа и услуга; софтвер који се може преузети и 

који омогућава појединцима, групама, компанијама и 

брендовима да креирају и одржавају присуство на 

мрежи и комуницирају са онлајн заједницама у 

маркетиншке сврхе; софтвер за виртуелну реалност 

који се може преузети; софтвер проширене 

стварности који се може преузети; софтвер мешовите 

реалности који се може преузети; софтвер за 

виртуелну реалност за интерактивну забаву и игрице 

виртуелне реалности; софтвер проширене стварности 

за интерактивну забаву и игрице проширене 

стварности; софтвер који се може преузети за 

интеграцију електронских података са окружењем из 

стварног света у сврхе забаве, образовања, игара, 

комуникације и друштвеног умрежавања; софтвер 

који се може преузети за употребу у омогућавању 

рачунарима, конзолама за видео игре, ручним 

конзолама за видео игре, таблет рачунарима, 

мобилним уређајима и мобилним телефонима да 

пружају искустава виртуелне реалности и проширене 

стварности; софтвер који се може преузети за рад, 

подешавање и управљање кацига и контролера 

виртуелне реалности; софтвер који се може преузети 

за препознавање покрета, прац́ење предмета, 

контролу покрета и визуелизацију садржаја; софтвер, 

фирмвер и хардвер за употребу у прац́ењу и 

препознавању визуелног садржаја, гласа, аудио 

садржаја, гестова, очију и покрета; софтвер који се 

може преузети за навигацију у окружењима 

виртуелне реалности и проширене стварности; 

софтвер који се може преузети за омогућавање 

корисницима визуелизацију, коришћење и уживање 

у технологијама виртуелне реалности и проширене 

стварности; софтвер који се може преузети за 
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снимање, складиштење, пренос, примање, 

приказивање и анализу података са носивог 

рачунарског хардвера; софтвер који се може 

преузети за употребу у креирању и дизајнирању 

софтвера виртуелне реалности и проширене 

стварности; апликациони програмски интерфејс 

(апи) за компјутерски софтвер за развој виртуелне 

реалности и искуства проширене стварности; 

рачунарски хардвер за игре виртуелне  реалности; 

рачунарски хардвер за игре проширене стварности; 

рачунарски хардвер за игре мешовите реалности; 

рачунарски хардвер за виртуелну реалност; 

рачунарски хардвер за проширену стварност; 

сензори за праћење покрета за виртуелну реалност и 

технологију проширене стварности; хардвер за 

виртуелну реалност, наиме, кациге, наочаре и 

контролери за омогућавање уживања у технологији 

виртуелне реалности и играње игрица виртуелне 

реалности; хардвер проширене стварности, наиме, 

кациге, наочаре и контролери за омогућавање 

уживања у технологији проширене стварности и 

играње игрица проширене стварности; носиви 

рачунарски уређаји који се првенствено састоје од 

софтвера и екрана за повезивање са рачунарима, 

таблет рачунарима, мобилним уређајима и мобилним 

телефонима како би се корисницима омогуц́ило да 

уживају у технологијама виртуелне реалности и 

проширене стварности; хардвер и софтвер за 

управљање сензорским уређајима; електронски 

сензори, камере, пројектори и микрофони за 

детекцију, снимање и препознавање покрета, лица и 

гласа; хардвер и софтвер за откривање предмета, 

покрета и команди корисинка; софтвер за 

електронске игре који се може преузети у виду видео 

игрица, рачунарских игрица, интерактивних 

мултимедијалних игрица и игрица виртуалне 

реалности, проширене и мешовите стварности; 

рачунарски софтвер за контролу рада аудио и видео 

уређаја; софтвер за видео приказ; софтвер који се 

може преузети за приступ и преглед текста, слика и 

електронских података у вези са конференцијама у 

области развоја софтвера; софтвер који се може 

преузети за претварање природног језика у 

машински извршне команде; софтвер који се може 

преузети за олакшавање интеракције и комуникације 

између људи и платформи вештачке интелигенције; 

апликациони програмски интерфејс (апи) за 

употребу у развоју платформи вештачке 

интелигенције, наиме, ботова, виртуелних агента и 

виртуелних асистента; софтвер који се може 

преузети, наиме, интерпретативни интерфејс за 

олакшавање интеракције између људи и машина; 

софтвер за вештачку интелигенцију, наиме софтвер 

за машинско учење, софтвер за визуелну перцепцију, 

софтвер за препознавање говора или језика, софтвер 

за доношење одлука, софтвер за превођење, софтвер 

за препознавање додира, софтвер за конверзацијске 

упите, софтвер за претварање природног језика у 

команде које се извршавају машином и софтвер за 

дигиталну асистенцију; софтвер који се може 

преузети за виртуелну асистенцију који може да 

обавља задатке или услуге у име корисника а који 

корисник сам активира или је активиран путем 

препознавања локације или информацијама 

доступним на мрежи; софтвер који се може преузети 

за пружање информација потрошачима; софтвер који 

се може преузети за омогућавање приступа 

електронским мапама; софтвер који се може 

преузети са препознавањем локације за 

претраживање, одређивање и дељење локација; 

софтвер који се може преузети за тражење и 

препознавање могуц́ности запошљавања; софтвер 

који се може преузети за идентификацију и 

омогуц́авање корисницима да контактирају 

представнике владе; софтвер за преузимање који 

пружа информације о времену на основу локације; 

софтвер који се може преузети за пружање, 

повезивање или стримовање вести или информација 

о актуелним догађајима; софтвер за родитељску 

контролу; рачунарски софтвер; рачунарски 

оперативни системи; софтвер који се може преузети 

за омогуц́авање електронских уређаја да деле 

податке и међусобно комуницирају; рачунарски 

периферни уређаји; носиви периферни уређаји за 

рачунаре, таблет рачунаре, мобилне уређаје и 

мобилне телефоне; уређаји за стриминг дигиталних 

медија; слушалице са микрофоном и слушалице; 

хардвер за видео приказ, наиме, видео драјвери за 

видео наочаре; камере; батерије; куц́ишта за 

батерије; комплети батерија; уређаји за пуњиве 

електричне батерије, наиме пуњиве батерије и 

преносиви извори напајања; пуњачи батерија; 

пуњиве екстерне батерије за употребу са мобилним 

електронским уређајима; уређаји за пуњење и 

управљање напајањем за мобилне електронске 

уређаје; сталци за пуњење мобилних електронских 

уређаја; екстерни пуњачи за употребу са рачунарима, 

таблет рачунарима, мобилним уређајима и мобилним 

телефонима; футроле за бежично пуњење за 

употребу са рачунарима, таблет рачунарима, 

мобилним уређајима и мобилним телефонима; 

адаптери за напајање; електрични адаптери, каблови 

и конектори; торбе и футроле посебно прилагођене 

за мобилне електронске уређаје; заштитне навлаке и 

футроле за мобилне електронске уређаје; држачи, 

наруквице, копче и торбице за ношење посебно 

прилагођене за мобилне електронске уређаје; зидни 

носачи за монтажу мобилних електронских уређаја; 

сталци за мобилне електронске уређаје; држачи за 

мобилне електронске уређаје; даљински управљачи 

за мобилне електронске уређаје; аудио звучници; 

електрични аудио и звучнички каблови и конектори; 
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делови и опрема за електронске каблове; 

електронски каблови; каблови за оптички пренос 

сигнала; каблови за напајање и конектори за каблове; 

микрофони; аудио пријемници; аудио предајници; 

видео дисплеј који се носи на глави; пријемници 

електронских сигнала; видео пријемници; бежични 

предајници и пријемници за репродукцију звука и 

сигнала; електрични сензори; сензори за прац́ење 

физичких покрета; сим картице; софтвер који се 

може преузети за употребу у управљању односима с 

клијентима (црм); софтвер који се може преузети за 

омогуц́авање и организовање финансирања и 

дистрибуције прикупљања средстава и донација; 

софтвер који се може преузети за онлајн услуге 

прикупљања средстава у добротворне сврхе и услуге 

финансијских донација; софтвер који се може 

преузети који олакшава употребу интернет 

телефоније (воип), телефонских позива, видео 

позива, текстуалних порука, инстант порука и онлајн 

услуга друштвених мрежа; телекомуникациона 

опрема која трећим лицима омогућава приступ и 

пренос видео записа, података и гласа преко 

глобалних комуникационих мрежа, наиме мобилни и 

приступни рачунари и мобилни телефонски 

терминали, базне станице за примопредајнике и 

њихови бежичних радио делови, преносници 

података, репетитори података, рутери и прекидачи, 

преносна кола, интегрисана кола, рачунарски 

хардвер, мобилни цлоуд клијенти и сервери, 

мултиплексери, процесори дигиталних сигнала, 

процесори сигнала радио фреквенција, логичка кола 

за мобилне уређаје, електрични контролери 

ваздушног саобраћаја, електрични регулатори 

покрета, електрични регулатори приступа, 

електрични контролери удаљених портова, радио 

пријемници, антене, електронски радио компоненти, 

софтвер за телекомуникационе апликације и мобилне 

језгрене мреже које се састоје од пријемника 

података, бежичне мреже и гејтвеја за прикупљање, 

пренос и управљање подацима, гласовним и видео 

записима; комуникациони софтвер и рачунарски 

комуникациони хардвер за комуникацију који 

омогућава приступ интернету; телекомуникациона 

опрема; радио пријемници и предајници; гпс 

пријемници; софтвер за преузимање који омогуц́ава 

корисницима да обављају трансакције е-трговине 

путем интернета и комуникационих мрежа; 

рачунарски софтвер који се може преузети и који 

омогуц́ава корисницима да врше плац́ања и преносе 

средства; рачунарски софтвер који се може преузети 

и који корисницима на мрежи омогуц́ава плац́ање и 

трансфер средстава преко више веб локација и 

мобилних апликација; рачунарски софтвер који се 

може преузети за обраду електронских плац́ања; 

рачунарски софтвер у виду претраживача; софтвер 

који се може преузети за олакшавање машинског 

учења; софтвер који се може преузети за изградњу 

корисничких интерфејса; електронске публикације 

које се могу преузети; софтвер који се може преузети 

за испитивање јавног мњења; софтвер који се може 

преузети и омогуц́ава корисницима да постављају 

питања са опцијама одговора; интерактивна фото и 

видео опрема, наиме, рачунарски хардвер у виду 

киоска за сликање и снимање, постављање, 

уређивање, штампање и дељење дигиталних слика и 

видео записа; софтвер који се може преузети за 

синхронизацију података између удаљене станице 

или уређаја и фиксне или удаљене станице или 

уређаја; софтвер за гласовне команде и препознавање 

гласа, софтвер за претварање говора у текст; 

софтверске апликације са гласовним могуц́ностима 

за управљање личним информацијама; софтвер за 

куц́ну аутоматизацију и интеграцију куц́них уређаја; 

софтвер за бежичну комуникацију за пренос гласа, 

звука, видео садржаја и података; софтвер који се 

може преузимати који се користи за контролу 

самосталних информација контролисаних гласом и 

уређаја за личну асистенцију; софтвер који се може 

преузети за препознавање гласа за употребу у вези са 

преносом гласа и података; софтвер који се може 

преузети за приступ, прегледавање и претраживање 

онлине база података, аудио, видео и 

мултимедијалних садржаја, игара и софтверских 

апликација и тржишта софтверских апликација; 

софтвер који се може преузети за употребу за 

повезивање и контролу интернета ствари 

електронских уређаја; рачунарски апликациони 

софтвер за ручне бежичне уређаје, наиме, софтвер за 

контролу, интеграцију, рад, повезивање и управљање 

гласовно контролисаним информационим уређајима, 

наиме, паметни потрошачки електронски уређаји и 

електронски уређаји за личну асистенцију повезани 

на облаку и којима се управља гласом; софтвер који 

се може преузети за обраду, репродукцију, 

синхронизацију, снимање, организовање, 

преузимање, постављање, пренос, стриминг, 

примање, репродукцију и гледање текстуалних, 

мултимедијалних и датотека са подацима; софтвер 

који се може преузети, за персонализовано, 

интерактивно телевизијско (тв) програмирање и за 

употребу у приказивању и руковање визуелним 

медијима, графичким сликама, текстом, 

фотографијама, илустрацијама, дигиталном 

анимацијом, видео клиповима, филмским снимцима 

и аудио подацима; софтвер који се може преузети у 

виду мобилне апликације за телекомуникацијске 

услуге за пружање преноса гласа, података, видеа и 

медијског садржаја путем интернета и глобалне 

мреже за рачунаре или друге преносне електронске 

уређаје широке потрошње; софтвер који се може 

преузети за претраживање водича за истраживање 

телевизијске забаве; софтвер који се може преузети 
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за претраживање, лоцирање, прикупљање, 

индексирање, корелацију, навигацију, добијање, 

преузимање, примање, кодирање, декодирање, 

репродукцију, складиштење и организовање текста, 

података, слика, графичких, аудио и видео садржаја 

на глобалној рачунарској мрежи; софтвер који се 

може преузети за побољшање мобилног приступа 

интернету путем рачунара, мобилних рачунара и 

мобилних комуникацијских уређаја; софтвер који се 

може преузети за форматирање и претварање 

садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела, 

аудиовизуелних дела, књижевних дела, података, 

датотека, докумената и електронских дела у формате 

компатибилне са преносивим електронским 

уређајима и рачунарима; електронска 

комуникациона опрема и инструменти, наиме 

мобилни и носиви дигитални електронски уређаји за 

слање и примање текста, података, аудио садржаја, 

слика и видео садржаја; телекомуникациони апарати 

и инструменти, наиме, звучници и микрофони који 

се продају као компоненте рачунара, мобилних и 

носивих дигиталних електронских уређаја за слање и 

примање телефонских позива, текстуалних порука, 

електронске поште и других дигиталних података, и 

за коришц́ење у омогућавању приступа интернету; 

електронске бележнице; електронски лични 

организатори; електронски апарати за снимање и 

препознавање гласа; преносиви дигитални 

електронски уређаји за снимање, организовање, 

пренос, руковање, преглед и примање текстуалног 

садржаја, података и дигиталних датотека; носиви 

рачунарски хардвер; носиви дигитални електронски 

уређаји који се првенствено састоје од софтвера за 

упозорења, поруке, електронске поште и подсетника, 

и за снимање, организовање, пренос, руковање, 

преглед и пријем текстуалног садржаја, података, 

аудио садржаја, слика и дигиталних датотека и 

екрана; софтвер који се може преузети за приступ, 

прегледавање и претраживање онлине база података; 

софтвер који се може преузети за приступ, 

надгледање, претрагу, приказивање, читање, 

препоручивање, дељење, организовање и означавање 

вести, спорта, времена, коментара и других 

информација, садржаја из часописа, блогова и веб 

страница, и другог текста, података, графичког 

садржаја, слика, аудио, видео и мултимедијалног 

садржаја; софтвер који се може преузети за 

стварање, креирање, дистрибуцију, преузимање, 

пренос, пријем, репродукцију, уређивање, издвајање, 

кодирање, декодирање, приказивање, чување и 

организовање текста, података, графичког садржаја, 

слика, аудио, видео и мултимедијалног садржаја, 

електронских публикација и електронских игри; 

апарати за снимање, пренос или репродукцију звука 

или слике; апарати за пренос комуникације; апарати 

за складиштење података, наиме мобилни и носиви 

дигитални електронски уређаји за складиштење 

текста, података, аудио садржаја, слика и видео 

датотека; блокчејн базе података; софтвер за 

блокчејн базе података; софтвер који се може 

преузети из области блокчејн технологије; софтвер 

који се може преузети за употребу са дигиталном 

валутом, крипто валутом и виртуелном валутом; 

софтвер у виду новчаника за дигиталну валуту и 

услуге складиштења; рачунарски софтвер који се 

може преузети за употребу као новчаник за 

криптовалуте; хардверски новчаник за криптовалуте; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

употребу као дигитални новчаник; рачунарски 

софтвер који се може преузети за употребу као 

електронски новчаник; рачунарски програми и 

рачунарски апликациони софтвер за електронско 

складиштење података који се може преузети; 

софтвер који се може преузети за обезбеђивање 

дигиталног новчаника; софтвер који се може 

преузети за плац́ање дигиталном валутом и мењачке 

трансакције; софтвер који се може преузети за 

употребу у управљању портфељима дигиталне 

валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто жетона и помоц́них 

токена; софтвер који се може преузети за услуге 

електронског новчаника; електронски новчаници 

који се могу преузети; софтвер за платформе 

технологије дистрибуиране књиге (длт платформе); 

софтвер за употребу са технологијом дистрибуиране 

књиге (длт технологију); софтвер који се може 

преузети и који омогуц́ава корисницима да 

прегледају, анализирају, снимају, чувају, прате, 

управљају, тргују и размењују дигиталну валуту, 

виртуелну валуту, криптовалуту, дигиталну и 

блокчејн имовину, дигитализовану имовину, 

дигиталне токене, крипто жетоне и помоц́не токене; 

софтвер који се може преузети за слање, примање, 

прихватање, куповину, продају, складиштење, 

пренос, трговање и размену дигиталне валуте, 

виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто жетона и помоц́них 

токена; софтвер који се може преузети за 

имплементацију и евидентирање финансијских 

трансакција; софтвер за преузимање за употребу у 

финансијском трговању; софтвер за преузимање за 

употребу у финансијској размени; софтвер који се 

може преузети за приступ финансијским 

информацијама и тржишним подацима и 

трендовима; софтвер који се може преузети за 

омогућавање аутентификације страна у финансијској 

трансакцији; софтвер који се може преузети за 

вођење књига за финансијске трансакције; софтвер 

који се може преузети за управљање криптографском 

сигурношц́у електронских преноса преко 
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рачунарских мрежа; софтвер који се може преузети 

за енкрипцију и омогуц́авање сигурног преноса 

дигиталних информација преко интернета; софтвер 

који се може преузети који омогуц́ава корисницима 

да израчунају параметре који се односе на 

финансијске трансакције; софтвер који се може 

преузети за електронски трансфер средстава; 

софтвер који се може преузети за конверзију валута; 

софтвер који се може преузети за прикупљање и 

дистрибуцију података; софтвер који се може 

преузети за платне трансакције; софтвер који се 

може преузети за повезивање рачунара на локалне 

базе података и глобалне рачунарске мреже; софтвер 

који се може преузети за креирање база података и 

информације које се могу претраживати; софтвер 

који се може преузети за управљање и валидацију 

трансакција дигиталне валуте, виртуелне валуте, 

криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

жетона и помоц́них токена; софтвер који се може 

преузети за креирање и управљање паметним 

уговорима; софтвер који се може преузети за 

управљање трансакцијама плац́ања и размене; 

софтвер и хардвер који се могу преузети за употребу 

као новчаници за дигиталну валуту, новчаници са 

виртуелну валуту, новчаници са дигиталним 

средствима, новчаници са крипто жетонима и 

новчаници за помоц́не токене; софтвер који се може 

преузети за креирање децентрализоване дигиталне 

валуте и дигиталне валуте отвореног типа, виртуелне 

валуте, криптовалуте, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена за употребу у трансакцијама 

заснованим на блокчејну; рачунарски апликациони 

софтвер за платформе засноване на блокчејну, наиме 

софтвер за дигиталну размену виртуелних предмета; 

софтвер који се може преузети за креирање, продају 

и управљање токенима базираним на блокчејну или 

апкојном; софтвер који се може преузети за употребу 

у електронској финансијској платформи; софтвер 

који се може преузети за обраду електронских 

плац́ања и за пренос средстава ка рачунима и са 

рачуна других; платформски софтвер за блокчејн; 

софтвер који се може преузети за употребу у 

управљању и имплементацији трансакција дигиталне 

валуте, виртуелне валуте, криптовалута, дигиталних 

и блокчејн средстава, дигитализованих средстава, 

дигиталних токена, крипто токена и помоц́них 

токена; софтвер који се може преузети за креирање и 

управљање блокчејн платформом за употребу у 

управљању налозима дигиталне валуте, виртуелне 

валуте, криптовалута, дигиталних и блокчејн 

средстава, дигитализованих средстава, дигиталних 

токена, крипто токена и услужних токена; софтвер 

који се може преузети за управљање рачунима 

крипто валуте и дигиталне валуте; софтвер који се 

може преузети за коришц́ење при плац́ањима, 

куповинама и инвестицијама коришц́ењем дигиталне 

валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто жетона и услужних 

токена; софтвер који се може преузети за употребу у 

управљању конверзијом дигиталне валуте, виртуелне 

валуте, криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

жетона и помоц́них токена у чврсту валуту; софтвер 

који се може преузети за развој, примену и 

управљање софтверским апликацијама и интеграцију 

софтверских апликација за рачуне дигиталне валуте, 

виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто токена и услужних 

токена; софтвер и хардвер који се може преузети за 

употребу у електронској размени валуте за 

дигиталну валуту, виртуелну валуту, криптовалуту, 

дигиталну и блокчејн имовину, дигитализовану 

имовину, дигиталне токене, крипто жетоне и 

услужне токене; софтвер који се може преузети за 

употребу као апликациони програмски интерфејс 

(апи) за развој, тестирање и интеграцију блокчејн 

софтверских апликација; рачунарски хардвер за 

дигиталну валуту, виртуелну валуту, криптовалуту, 

дигиталну и блокчејн имовину и дигитализовано 

рударење средстава; хардвер сигурносних токена; 

електронски мењачи валута; софтвер који се може 

преузети, наиме, електронска финансијска 

платформа која прихвата више врста плац́ања и 

трансакција у интегрисаном мобилном телефону, 

личном дигиталном асистенту и окружењу 

заснованом на вебу; софтвер који се може преузети 

за креирање токена који ц́е се користити за плац́ање 

производа и услуга, и којима се може трговати или 

који се могу заменити за готовинску вредност; 

софтвер који се може преузети за управљање 

дигиталном валутом, виртуелном валутом, 

криптовалутом, дигиталним и блокчејн средствима, 

дигитализованим средствима, дигиталним токенима, 

крипто токенима и услужним токенима, трансфером 

новца и робе; софтвер који се може преузети за 

употребу као апликациони програмски интерфејс 

(апи) софтвер за употребу у идентификацији 

рачунарског хардверског уређаја; софтвер који се 

може преузети за употребу у аутентификацији 

корисника приликом приступа рачунарима и 

рачунарским мрежама; софтвер који се може 

преузети за употребу у олакшавању сигурних 

трансакција; софтвер који се може преузети за 

коришц́ење у приступу, читању, прац́ењу и 

коришц́ењу блоцкчејн технологије; софтвер и 

хардвер који се може преузети за управљање 

информацијама о идентитету, правима приступа 

информацијским ресурсима и апликацијама и 

функцијама у вези са аутентификацијом; софтвер 
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који се може преузети за верификацију мрежне 

идентификације, проверу аутентичности и услуге 

управљања у сигурносне сврхе; софтвер за 

аутентификацију који се може преузети за контролу 

приступа и комуникације са рачунарима и 

рачунарским мрежама; магнетно кодиране кредитне 

картице и платне картице; уређаји за енкрипцију; 

сигурносни токени; софтвер који се може преузети за 

употребу као сигурносни токен; софтвер за 

преузимање који се користи за издавање дигиталне 

валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто токена и помоц́них 

токена; крипто токени и услужни токени; софтвер 

који се може преузети који се користи за ревизију 

дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, 

дигиталне и блокчејн имовине, дигитализоване 

имовине, дигиталних токена, крипто токена и 

помоц́них токена; огласни сервер, наиме рачунарски 

сервер за складиштење и постављање реклама на веб 

странице; мерачи висне; апликациони програмски 

интерфејс (апи) за рачунарски софтвер за развој и 

креирање виртуелне реалности, проширене 

стварности и искуства мешовите стварности; 

апликациони програмски интерфејс (апи) за 

рачунарски софтвер који олакшава онлине услуге за 

друштвено умрежавање и за повраћај, постављање, 

преузимање, приступ и управљање подацима; 

интерфејс за програмирање апликација (апи) за 

софтвер који олакшава онлине услуге за друштвено 

умрежавање и за преузимање података, постављање, 

преузимање, приступ и управљање; апликациони 

програмски интерфејс (апи) за употребу у изградњи 

софтверских апликација; наочаре за проширену 

стварност; кациге за проширену стварност; софтвер 

за проширену стварност; софтвер за проширену 

стварност за интерактивну забаву; софтвер за 

проширену стварност за навигацију у окружењу 

проширене стварности; софтвер за проширену 

стварност за прац́ење предмета, контролу покрета и 

визуелизацију садржаја; софтвер за проширену 

стварност за управљање кацига за проширену 

стварност; софтвер проширене стварности који 

омогућава корисницима да визуализују, рукују и 

уживају у технологији проширене стварности; 

каблови, наиме електронски каблови и каблови за 

повезивање; футроле, каишеви, наруквице за 

зглобове и траке за руке за електронске уређаје за 

надзор; рачунарски апликациони софтвер за паметне 

телефоне и мобилне уређаје из области фитнеса и 

вежбања путем којег се корисницима пруже услуге 

личних тренинга, подучавања, вежбања и процене 

кондиције; рачунарски апликациони софтвер за 

конфигурацију и контролу носивог рачунарског 

хардвера и носивих рачунарских периферија; 

рачунарски хардвер за приказ података и видео 

записа; рачунарски хардвер за мерење срчаног 

ритма; рачунарски хардвер за снимање 

електрокардиограма; софтвер за оперативни систем 

рачунара; рачунарска периферна опрема за употребу 

са паметним сатовима, наиме, каишеви за паметне 

сатове и наруквице за паметне сатове; рачунарски 

периферни уређаји за приказ података и видео 

записа; рачунарски периферни уређаји за мобилне 

уређаје за приказ података и видео записа, наиме 

периферни уређаји који се носе на глави за мобилне 

уређаје за приказивање података и видео записа; 

рачунарски периферни уређаји за мобилне уређаје за 

даљински приступ подацима и пренос података, 

наиме периферни уређаји који се носе на глави за 

мобилне уређаје за даљински приступ подацима и 

пренос података; рачунарски периферни уређаји за 

мобилне уређаје, наиме, електронски уређаји, 

монитори, сензори и дисплеји за откривање, 

прац́ење, снимање, приказивање, мерење и пренос 

глобалног позиционирања, правца, удаљености, 

надморске висине, брзине, навигационих 

информација, информација о времену, температуре, 

нивоа физичке активности, броја откуцаја срца, 

пулса, крвног притиска, сагорелих калорија, броја 

корака и биометријских података; рачунарски 

периферни уређаји за даљински приступ и пренос 

података; рачунарски софтвер и рачунарски 

апликациони софтвер за мобилне телефоне и личне 

дигиталне уређаје за процену и оцењивање 

кондиције упоређивањем претходних атлетских 

перформанси и нивоа кондиције са будуц́им 

атлетским перформансама и нивоима кондиције, и 

путем којег се корисници саветују и имају приступ 

прилагођеним вежбама за побољшање у неким 

сегментима из одређене спортске или фитнес 

активности; рачунарски софтвер и софтвер за 

рачунарске апликације за мобилне телефоне и личне 

дигиталне уређаје који контролишу, прате и 

упоређују спортску активност и ниво кондиције; 

рачунарски софтвер и софтвер за рачунарске 

апликације за мобилне телефоне и личне дигиталне 

уређаје који процењују ниво кондиције и атлетизма 

корисника и дају резултате у вези са кондицијом; 

рачунарски софтвер и софтвер за рачунарске 

апликације за мобилне телефоне и личне дигиталне 

уређаје путем којег се корисници саветују, подучавју 

и имају приступ прилагођеним вежбама у сврху 

побољшања кондиције; рачунарски софтвер и 

рачунарски апликациони софтвер за мобилне 

телефоне и личне дигиталне уређаје за комуникацију 

са конзолама за игру, личним рачунарима, личним 

дигиталним уређајима и мобилним телефонима, о 

темама у вези са временом, темпом, брзином, бројем 

корака, атлетским вештинама, сагореним калоријама, 

агилности, покретом, равнотежом, координацијом и 

флексибилношћу; рачунарски софтвер и рачунарски 
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апликациони софтвер за мобилне телефоне и личне 

дигиталне уређаје за прац́ење, учитавање и 

преузимање података у вези са спортским 

активностима, фитнесом и нивоом кондиције са 

интернета и других рачунарских и електронских 

комуникацијских мрежа; рачунарски софтвер и 

рачунарски апликациони софтвер који детектује 

покрете корисника током физичке активности, 

фитнес сесија, тренинга, у сврху пружања 

персонализованих резултата и процена из области 

фитнеса; рачунарски софтвер и фирмвер, наиме 

програми за оперативне системе, софтвер за 

синхронизацију база података и програми за 

синхронизацију података; алати за развој 

рачунарског софтвера; рачунарски софтвер за 

приступ, прегледавање и претраживање онлине база 

података; рачунарски софтвер за приступ, прац́ење, 

претраживање, приказивање, читање, 

препоручивање, дељење, организовање и означавање 

вести, спортских, временских, коментара и других 

информација, садржаја из часописа, блогова и веб 

страница, и других текстуалних записа, података, 

графичких записа, слика, аудио, видео и 

мултимедијалног садржаја; рачунарски софтвер за 

комуникацију са конзолама за игру у вези са 

временом, темпом, брзином, бројем корака, 

атлетским вештинама, сагорелим калоријама, 

агилношц́у, покретом, равнотежом, координацијом и 

флексибилношц́у; рачунарски софтвер за стварање, 

креирање, дистрибуцију, преузимање, пренос, 

пријем, репродукцију, уређивање, издвајање, 

кодирање, декодирање, приказивање, чување и 

организовање текста, података, графичког садржаја, 

слика, аудио, видео и мултимедијалног садржаја и 

електронских публикација, и електронских игара; 

рачунарски софтвер за креирање, уређивање, 

отпремање, преузимање, приступање, прегледање, 

објављивање, приказивање, означавање, блоговање, 

стримовање, повезивање, обележавање, исказивање 

мишљења о, коментарисање, уграђивање, пренос и 

дељење или на други начин омогућавање приступа 

електронским медијима или пружање информација 

путем рачунара, интернета и комуникационих 

мрежа; рачунарски софтвер за креирање, управљање 

и интеракцију са онлине заједницом; рачунарски 

софтвер за управљање физичком кондицијом и 

тежином; рачунарски софтвер за фитнес, процену 

кондиције и спортске активности; рачунарски 

софтвер за интеграцију електронских података са 

окружењима из стварног света у сврху забаве, 

комуникације и друштвеног умрежавања; 

рачунарски  софтвер за управљање информацијама у 

вези са прац́ењем, усклађеношћу и мотивацијом у 

погледу здравственог и фитнес програма; рачунарски 

софтвер за модификацију и омогуц́авање преноса 

слика, аудио, аудио визуелног и видео садржаја и 

података; рачунарски софтвер за модификацију 

фотографија, слика и аудио, видео и аудио-

визуелних садржаја са фотографским филтерима и 

ефектима виртуелне реалности, мешовите 

стварности и проширене стварности, наиме, 

графичким записима, анимацијама, текстуалним 

записима, цртежима, геоознакама, ознакама 

метаподатака, хиперлинковима; рачунарски софтвер 

за прац́ење, обраду, приказивање, похрањивање и 

пренос података који се односе на физичку 

активност корисника; рачунарски софтвер за обраду 

слика, графичких записа, аудио, видео и текстуалних 

записа; рачунарски софтвер за слање и примање 

електронских порука, графичких записа, слика, 

аудио и аудиовизуелног садржаја путем рачунара, на 

интернету и комуникацијским мрежама; рачунарски 

софтвер за слање и примање електронских порука, 

упозорења, обавештења и подсетника; рачунарски 

софтвер за откривање, прац́ење, снимање, 

приказивање, мерење и пренос глобалног 

позиционирања, правца, удаљености, надморске 

висине, брзине, навигационих информација, 

информација о времену, температури, нивоу физичке 

активности, откуцају срца, пулса, крвном притиску, 

броју сагорених калорија, бројем корака и 

биометријских података; рачунарски софтвер за 

постављање, конфигурацију, рад и контролу 

мобилних уређаја, носивих уређаја, мобилних 

телефона, рачунара и рачунарских периферних 

уређаја; рачунарски софтвер за друштвено 

умрежавање и интеракцију са онлине заједницама; 

рачунарски софтвер за прикупљање, управљање, 

уређивање, организовање, модификовање, пренос, 

дељење и складиштење података и информација; 

рачунарски софтвер за преусмеравање порука, 

електронске поште и/или других података на један 

или више електронских носивих бежичних 

комуникационих уређаја са личног рачунара или 

сервера или уређаја повезаног на њих; рачунарски 

софтвер за прац́ење и управљање информацијама у 

вези са здравственим, фитнес и велнесс програмима; 

рачунарски софтвер за употребу као апликациони 

програмски интерфејс (апи); рачунарски софтвер за 

креирање, управљање, мерење и дељење реклама 

других; рачунарски софтвер за гледање дигиталних 

слика и фотографија којим се приступа путем уређаја 

са екраном који се носе на глави или ажурирањем 

истих; рачунарски софтвер за бежичну испоруку 

садржаја, података и информација; рачунарски 

софтвер за бежичну комуникацију за примање, 

обраду, пренос и приказивање информација које се 

односе на фитнес, телесну масноц́у, индекс телесне 

масе; рачунарски софтвер из области здравља, 

фитнеса, вежбања и велнеса за детекцију, прац́ење, 

снимање, приказивање, мерење и преношење 

глобалног позиционирања, правца, удаљености, 
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надморске висине, брзине, навигационих 

информација, температуре, нивоа физичке 

активности, пулса, откуцаја срца, крвног притиска, 

броја сагорелих калорија, броја корака и 

биометријских података и за прац́ење и управљање 

информацијама о здрављу, фитнесу, вежбању и 

велнес програмима; рачунарски софтвер који 

детектује покрете корисника током физичке 

активности, фитнес сесија, тренинга, у сврху 

пружања персонализованих резултата и процена 

физичке кондиције; рачунарски софтвер који 

процењује и оцењује кондицију и атлетске 

способности корисника; рачунарски софтвер који 

надгледа, прати и упоређује спортску активност и 

ниво физичке кондиције; рачунарски софтвер који 

процењује и оцењује кондицију и атлетске 

способности корисника упоређивањем претходних 

атлетских перформанси и нивоа кондиције са 

будуц́им атлетским перформансама и нивоима 

физичке кондиције, и путем којег се корисници 

саветују и имају приступ прилагођеним вежбама за 

побољшање у неким сегментима из одређене 

спортске или фитнес активности; рачунарски 

софтвер путем којег се корисници саветују, 

подучавају и имају приступ прилагођеним вежбама 

за побољшање њихове кондиције; рачунарски 

софтвер за омогуц́авање приступа, приказивања, 

уређивања, повезивања, дељења и на други начин 

омогућавање приступа електронским медијима и 

пружање информација путем интернета и 

комуникацијских мрежа; рачунарски софтвер за 

омогуц́авање развоја, процене, тестирања и 

одржавања мобилних софтверских апликација за 

преносне електронске комуникацијске уређаје, наиме 

мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне 

рачунаре и рачунарске таблете; рачунарски софтвер 

за побољшање аудио-визуелних могуц́ности 

мултимедијских апликација, наиме, за 

тродимензионално приказивање графике, 

непокретних и покретних слика којим се приступа 

путем уређаја са екраном који се носе на глави или 

ажурирањем истих; рачунарски софтвер, рачунарски 

софтвер који се може преузети и софтвер за мобилне 

апликације за креирање, управљање и приступ 

групама унутар виртуелних заједница; рачунарски 

софтвер, наиме апликација са функцијама друштвене 

мреже; рачунарски софтвер, наиме, интерпретативни 

интерфејс за олакшавање интеракције између људи и 

машина; рачунарски софтвер, наиме, алати за развој 

софтвера за креирање, отклањање грешака и 

примену софтверских апликација за паметне 

наочаре, екране који су близу очију, уређаја са 

екраном који се носе на глави и паметне телефоне; 

рачунари, наиме паметни сатови; прикључни 

каблови; дигиталне видео наочаре; дигиталне видео 

наочаре, видео дисплеји који се носе на глави, наиме, 

микро екрани и припадајуц́а оптика, кациге за 

виртуелну реалност, припадајућа електроника, 

наиме, прикључни каблови и адаптери, софтвер и 

фирмвер за приказивање видео игрица, електронских 

медија и слика; софтвер за рачунарске апликације 

који се може преузети, за мобилне телефоне, паметне 

телефоне, рачунаре, таблете, паметне наочаре, 

дигиталне видео наочаре, носиве дигиталне 

електронске уређаје, наиме, наочаре, заштитне 

наочаре и слушалице, уређаје са екраном који се носе 

на глави, системе за приказ у близини очију; 

комуникационе мреже, услуге рачунарства у облаку, 

и рачунарски системи за комуникацију између 

уређаја, мрежа и услуга; рачунарски апликациони 

софтвер који се може преузети за паметне наочаре, 

системе за приказ у близини очију и уређаје са 

екраном који се носе на глави за приказивање 

сличица, одређивање и реаговање на избор сличица 

корисника, контролу конекција и комуникације са 

другим уређајима, мрежама и системима, управљање 

камером за снимање и приказивање слика и аудио 

визуелних датотека, организовање дигиталних слика 

и аудио визуелних датотека, контролу микрофона, 

контролу нивоа звука уграђених звучника, размену 

рачунарских датотека између паметних наочара, 

система за приказ у близини очију, уређаја са 

екраном који се носе на глави и других уређаја, 

мрежа и система, контролу корисничких 

обавештења, контролу тачпеда (миша на 

лаптоповима), контролу и добијање података од 

сензора у паметним наочарима, система за приказ у 

близини очију и уређаја са екраном који се носе на 

глави, укључујуц́и од акцелерометара, 

барометријских сензора, сензора температуре, 

нагиба, врха и закретања, сензора за оријентацију 

главе, и гпс пријемника, који контролишу брзину 

централне процесорске јединице и детектују и 

приказују ниво напуњености батерије, и приказују, 

снимају, сликају и стримују податаке, слике и аудио-

визуелни садржај у окружењима стандардне 

реалности, проширене стварности и мешовите 

стварности; рачунарски апликациони софтвер који се 

може преузети за паметне наочаре, системе за приказ 

у близини очију и уређаје са екраном који се носе на 

глави за генерисање и приказ садржаја стандардне 

реалности, проширене стварности и мешовите 

стварности; рачунарски апликациони софтвер за 

паметне наочаре, системе за приказ у близини очију 

и уређаје са екраном који се носе на глави за 

комуникацију са другим паметним наочарима, 

системима за приказ у близини очију и уређајима са 

екраном који се носе на глави; рачунарски софтвер 

који се може преузети за омогуц́авање снимања, 

складиштења и преноса фотографија, видео записа, 

података и информација са биометријским, 

здравственим и другим подацима о перформансама 
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корисника који су прекривени и интегрисани у 

снимак; рачунарски софтвер који се може преузети 

за прегледање и интеракцију “феед-а“ фотографија, 

аудио, визуелног и видео садржаја и повезаног 

текста и података; рачунарски софтвер који се може 

преузети, наиме, мобилна апликација која се може 

преузети за постављање, подешавање и контролу 

носивог компјутерског хардвера и носивих 

периферних уређаја; електрични каблови; 

електрични адаптери; електронски уређаји за 

прац́ење који садрже индикаторе који светле и 

мењају боју на основу кумулативног нивоа 

активности корисника; електронски уређаји за 

прац́ење који се састоје од микропроцесора, 

дигиталног дисплеја и акцелерометра, за откривање, 

чување, извештавање, прац́ење, отпремање и 

преузимање података о спорту, фитнесу и 

активностима на интернету, као и комуникацију са 

конзолама за игру и личним рачунарима, у вези са 

временом, темпом, брзином, бројем корака, 

атлетским вештинама, бројем сагорелих калорија, 

бројем откуцаја срца и тела, глобалним 

позиционирањем, правцем, растојањем, надморском 

висином, информацијама о навигацији и времену; 

електронски навигациони инструменти и апарати; 

сензори за фитнес и вежбање, монитори и дисплеји 

за откривање, прац́ење, снимање, приказивање, 

мерење и преношење глобалног позиционирања, 

правца, удаљености, надморске висине, брзине, 

температуре и навигационих информација, за 

ношење током вежбања и спортских активности; 

софтвер за препознавање покрета; наочаре са 

функцијом бежичне комуникације; уређаји за 

глобално позиционирајући систем (гпс); наочаре које 

омогуц́авају корисницима да уживају у 

технологијама виртуелне реалности, проширене 

стварности и мешовите стварности; хардвер и 

софтвер за преглед виртуелних слика у стварању 

виртуелне, проширене и мешовите стварности; 

уређаји са видео дисплеј екраном који се носе на 

глави; уређаји са дисплеј екраном који се носе на 

глави и њихови саставни делови, наиме, видео 

картице; слушалице; слушалице за употребу са 

рачунарима; интерактивни софтвер за забаву; 

електроника  за интерфејс, наиме, електронска кола 

драјвера за видео за дигиталне видео наочаре; 

рачунарски софтвер који препознаје локацију, 

рачунарски софтвер који се може преузети и софтвер 

за мобилне апликације за претраживање, одређивање 

и дељење локација; звучници; софтвер за размену 

порука; микродисплеји, наиме уређаји са видео 

дисплеј екраном који се носе на глави и видео 

дисплеји за приказ у близини очију; рачунарски 

хардвер за мешовиту стварност; наочаре за 

мешовиту стварност; кациге за мешовиту стварност; 

за мешовиту стварност; софтвер за мешовиту 

стварност за интерактивну забаву; софтвер за 

мешовиту стварност за усмеравање у окружењу 

мешовите стварности; софтвер мешовите стварности 

за прац́ење предмета, контролу покрета и 

визуелизацију садржаја; софтвер мешовите 

стварности за управљање кацига мешовите 

стварности; софтвер мешовите стварности који 

омогућава корисницима да визуализују, рукују и 

уживају у технологији мешовите стварности; 

софтвер за мобилне апликације за креирање 

персонализованих програма фитнес тренинга; 

сензори за прац́ење покрета за технологију 

проширене стварности; сензори за прац́ење покрета 

за технологију мешовите стварности; сензори за 

прац́ење покрета за технологију виртуелне 

реалности; мултифункционални електронски уређаји 

за приказивање, мерење и постављање на интернет 

разних информација укључујуц́и информација о 

времену, датуму, пулсу и броју откуцаја срца, 

глобалном позиционирању, правцу, растојању, 

надморској висини, брзини, броју корака, броју 

сагорелих калорија, информација о навигацији, 

информација о времену, температури, брзини ветра, 

и деклинацијама телесне и срчане фреквенције, 

надморској висини и брзини; мултифункционални 

електронски уређаји за приказивање, мерење и 

постављање на интернет разних информација 

укључујуц́и информација о времену, датуму, пулсу, 

глобалном позиционирању, правцу, растојању, 

надморској висини, брзини, броју корака, броју 

сагорелих калорија, информација о навигацији, 

променама у пулсу, нивоу активности, сатима 

спавања, квалитету сна и тихих аларма за буђење; 

оптички уређаји за приказ у близини очију, наиме, 

видео дисплеј екрани за постављање у близини очију 

корисника и сочива за приказивање слика кориснику; 

дисплеј системи за приказ у близини очију који се 

састоје од гпс сензора, акцелерометра, магнетометра, 

компаса за усмеравање, сензора температуре околине 

и електронских сензора за оријентацију врха и 

нагиба; дисплеј системи за приказ у близини очију 

који се састоје од рачунарског хардвера, интерфејса 

за електронско приказивање и софтвера за 

генерисање и приказ садржаја виртуелне реалности и 

мешовите стварности; дисплеј системи за приказ у 

близини очију који се састоје од рачунарског 

хардвера, интерфејса електронског екрана и 

софтвера посебно прилагођеног за наочаре; системи 

за приказ у близини очију који се састоје од наочара 

и софтвера за генерисање и приказ садржаја 

стандардне, проширене и мешовите стварности; 

дисплеји у близини очију; мрежни комуникациони 

апарати, наиме мобилни и носиви дигитални 

електронски уређаји за слање и примање текста, 

података, аудио садржаја, слика и видео садржаја 

преко мрежа; педометри; периферни уређаји за 
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мобилне уређаје, наиме педометри и висиномери; 

софтвер за личног асистента; лични дигитални 

асистенти; лични електронски уређаји који се 

користе за прац́ење фитнес циљева и статистике; 

лични фитнес трекери; лични видео дисплеј уређаји 

у виду носивих дисплеја за гледање дигиталног 

садржаја укључујуц́и садржаја виртуалне реалности, 

проширене и мешовите стварности; лични видео 

екрани; преносни, ручни и лични дигитални 

електронски уређаји за снимање, организовање, 

пренос, руковање, преглед и пријем текста, података 

и дигиталних датотека; апарати на даљинско 

управљање за носиви рачунарски хардвер и паметне 

сатове; сензори за људе за научну употребу за 

прикупљање биометријских података; мобилни и 

носиви дигитални електронски уређаји за снимање, 

организовање, пренос, руковање и преглед текста, 

података, аудио записа, слика и видео записа; 

паметне наочаре; паметне наочаре са технологијом 

звука (жичног и бежичног); наруквице за паметне 

сатове; каишеви за паметне сатове; паметни сатови; 

софтвер са функцијама друштвеног асистента; 

софтвер и фирмвер за контролу, подешавање и 

управљање контролерима; софтвер и фирмвер за 

приказивање видео игара и електронских медија на 

уређајима са екранима којим се приступа путем 

уређаја са екраном који се носе на глави или 

ажурирањем истих; софтвер и фирмвер за програме 

оперативног система; софтвер и фирмвер за видео 

драјвере и обраду видео записа којим се приступа 

путем уређаја са екраном који се носе на глави или 

ажурирањем истих; софтвер и фирмвер који 

омогућавају дељење података и комуникацију 

електронских уређаја; софтверски управљачки 

програми за електронске уређаје који омогућавају 

комуникацију рачунарског хардвера са електронским 

уређајима; софтвер за оглашиваче који им омогућава 

комуникацију и интеракцију са онлајн заједницама; 

софтвер за упозорења, поруке, електронску пошту и 

подсетнике и за снимање, организовање, пренос, 

руковање, преглед и пријем текста, података, аудио 

записа, слика и дигиталних датотека и екрана; 

софтвер за комуникацију система за приказ у 

близини очију и мрежних уређаја, наиме мобилних 

телефона, паметних телефона, рачунара, таблета и 

других рачунарских система путем бежичних 

локалних мрежа, бежичних технологија и других 

комуникационих протокола; софтвер за претварање 

природног језика у машински извршне команде; 

софтвер за креирање и управљање профилима 

друштвених медија и корисничким налозима; 

софтвер за креирање, уређивање, постављање, 

преузимање, приступ, преглед, објављивање, 

приказивање, означавање, блоговање, емитовање, 

повезивање, бележење, изражавање мишљења, 

коментарисање, интеракцију, уградњу, преношење и 

дељење, или на други начин пружање електронских 

медија или информација путем рачунара, интернета 

и комуникационих мрежа; софтвер за креирање, 

управљање и приступ групама унутар виртуелних 

заједница; софтвер за креирање, управљање и 

интеракцију са онлине заједницом; софтвер за 

олакшавање и организовање финансирања и 

расподеле прикупљених средстава и донација; 

софтвер за генерисање слика које се приказују у 

уређајима за приказ у близини очију; софтвер за 

интеграцију електронских података са окружењем из 

стварног света у сврху забаве, образовања, игре, 

комуникације и друштвеног умрежавања; софтвер за 

обраду и омогуц́авање преноса слика, аудио, аудио 

визуелних и видео записа и података; софтвер за 

онлине прикупљање прилога за добротворне 

фондове и услуге финансијских донација; софтвер за 

наручивање и/или куповину роба и услуга; софтвер 

за организовање, тражење и управљање догађајима; 

софтвер за планирање активности са другим 

корисницима, давање препорука; софтвер за обраду 

слика, графике, аудио, видеа и текстуалних записа; 

софтвер за снимање, складиштење, пренос, пријем, 

приказивање и анализу података са рачунарског 

хардвера који се може носити; софтвер за паметне 

телефоне и друге рачунарске системе за генерисање 

података, слика и звука за приказ и пренос истих на 

уређаје за приказ у близини очију; софтвер за 

паметне телефоне и друге рачунарске системе за 

примање података са уређаја за приказ у близини 

очију; софтвер за друштвено мапирање и мапирање 

одредишта; софтвер за друштвено умрежавање; 

софтвер за емитовање мултимедијалног забавног 

садржаја; софтвер за прикупљање, управљање, 

уређивање, организовање, модификовање, пренос, 

дељење и складиштење података и информација; 

софтвер за прац́ење кретања, визуелизацију, 

руковање, гледање и приказивање садржаја 

проширене и мешовите стварности и виртуелне 

реалности; софтвер за употребу као апликациони 

програмски интерфејс (апи); софтвер за употребу у 

креирању и дизајнирању софтвера за виртуелну 

реалност, проширену и мешовиту стварност; софтвер 

за бежичну испоруку садржаја, података и 

информација; софтвер у виду мобилне апликације; 

софтвер који омогуц́ава појединцима, групама, 

компанијама и брендовима да креирају и одржавају 

присуство на мрежи у маркетиншке сврхе; софтвер, 

наиме, интерпретативни интерфејс за олакшавање 

интеракције између људи и машина; 

телекомуникациони апарати и инструменти, наиме, 

звучници и микрофони који се продају као 

компоненти за рачунаре, мобилни и носиви 

дигитални електронски уређаји за слање и примање 

телефонских позива, текстуалних порука, 

електронске поште и других дигиталних података, и 
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за коришц́ење у омогућавању приступа интернету; 

наочаре за виртуелну реалност; слушалице за 

виртуелну реалност; софтвер за виртуелну реалност; 

софтвер за виртуелну реалност за интерактивну 

забаву; софтвер за виртуелну реалност за навигацију 

у окружењу виртуелне реалности; софтвер за 

виртуелну реалност за прац́ење предмета, контролу 

покрета и визуелизацију садржаја; софтвер за 

виртуелну реалност за управљање кацига за 

виртуелну реалност; софтвер за виртуелну реалност 

за омогуц́авање корисницима визуелизацију, 

коришћење и уживање у технологијама виртуелне 

реалности; софтвер за виртуелну реалност, 

проширену и мешовиту стварности ради 

омогућавања приступа наведеној технологији путем 

рачунара, конзола за видео игре, ручних конзола за 

видео игре, таблет рачунара, мобилних уређаја и 

мобилних телефона; сатови, наруквице и гумене 

наруквице које преносе податке личним дигиталним 

асистентима, паметним телефонима и личним 

рачунарима путем интернет страница и других 

рачунарских и електронских комуникацијских 

мрежа; водоотпорни системи за приказ у близини 

очију који се састоје од рачунарског хардвера, 

интерфејса за електронске екране и софтвера за 

генерисање и приказ садржаја виртуелне реалности и 

мешовите стварности; носиви уређаји за прац́ење 

активности; носиви рачунарски периферни уређаји; 

носиви рачунарски уређаји који се првенствено 

састоје од софтвера и екрана за повезивање са 

рачунарима, таблет рачунарима, мобилним уређајима и 

мобилним телефонима за омогућавање уживања у 

технологији виртуелне реалности, проширене 

стварности и мешовите стварности; носиви дигитални 

електронски уређаји који се првенствено састоје од 

софтвера за упозорења, поруке, електронску пошту и 

подсетнике, и за снимање, организовање, пренос, 

руковање, преглед и пријем текста, података, аудио 

записа, слика и дигиталних датотека и екрана; носиви 

дигитални електронски уређаји, наиме наочаре, 

заштитне наочаре и слушалице; носиви електронски 

уређаји, наиме сатови, наруквице и гумене наруквице 

који се састоје од софтвера који преноси податке 

личним дигиталним асистентима, паметним 

телефонима и личним рачунарима путем интернет 

страница и других компјутерских и електронских 

комуникацијских мрежа; носиви периферни уређаји за 

рачунаре, таблет рачунаре, мобилне уређаје и мобилне 

телефоне, наиме, подесиви дисплеји за ношење на 

глави; бежични рачунарски периферни уређаји.  

Кл. 28:  кациге за виртуелну реалност за играње 

видео игрица које се могу повезати на рачунаре, 

конзоле за видео игре, ручне конзоле за видео игре, 

таблет рачунаре, мобилне уређаје и мобилне 

телефоне како би се омогуц́ило уживање у 

технологији виртуелне реалности; електронске и 

интерактивне мултимедијалне конзоле за игре; 

интерактивне даљинске јединице за видео игре; 

носиви периферни уређаји за играње видео игрица 

који су посебно прилагођени за рачунаре, конзоле за 

видео игре, ручне конзоле за видео игре, таблет 

рачунаре, мобилне уређаје и мобилне телефоне; 

контролери за рачунарске игре; аудио и визуелни 

уређаји за ношење на глави за употребу у игрању 

видео игрица; ручне јединице за играње 

електронских, рачунарских, интерактивних и видео 

игрица; уређаји за играње игрица, мобилни уређаји 

за игрице, наиме, машине за игре са или без видео 

излаза за играње рачунарских и видео игрица; 

конзоле за рачунарске игре за употребу са спољним 

екраном или монитором; уређаји за електронске игре 

изузев оних прилагођених за употребу са спољним 

екраном или монитором; уређаји за електронске игре 

прилагођени за употребу са спољним екраном или 

монитором; торбе прилагођене за ручне видео 

игрице и конзоле за видео игрице; џојстици за 

рачунарске и видео игрице; рачунарске конзоле за 

игру за рекреативно играње; прилагођене пластичне 

фолије за прекривање и заштиту електронских 

уређаја за игрице, наиме конзола за видео игрице и 

ручних јединица за видео игрице; контролери за 

рачунарске игрице у виду тастатура; игрице 

прилагођене за употребу са телевизијским 

пријемницима; кациге за игре прилагођене за 

употребу са видео игрицама; ручни джојстици за 

играње видео игрица; ручне конзоле за игрице; ручне 

електронске игрице прилагођене за употребу 

искључиво са телевизијским пријемницима; ручне 

игрице са лцд екранима; ручне јединице за играње 

електронских игрица за употребу са спољним 

екраном или монитором; уређаји за куц́не видео 

игре; лцд уређаји за игре; електронски контролери за 

електронске уређаје за видео игре којима управљају 

играчи; заштитне торбице прилагођене за ручне 

видео игре и конзоле за видео игре; самостални 

уређаји за видео игре; сталци за електронске уређаје 

за игру, наиме конзоле за видео игрице и ручне 

јединице за видео игрице; стоне јединице за играње 

електронских игрица изузев оних у комплету с 

телевизором или рачунаром; интерактивни ручни 

даљински управљачи за видео игрице за играње 

електронских игрица; контролери за конзоле за игру; 

машине за аркадне видео игрице; конзоле за видео 

игре; игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли који не припадају другим класама; украси за 

јелке; справе за физичко вежбање; апарати за 

физичко вежбање; опрема за физичко вежбање; 

опрема за спорт и игре; справе за вежбање.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламне услуге путем 

електронских медија; дељење реклама за друге путем 

глобалне рачунарске мреже; пословне и рекламне 

услуге, наиме, рекламне услуге у вези са прац́ењем 
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учинка рекламирања, у вези са управљањем, 

дистрибуцијом и оглашавањем реклама, у вези са 

анализом података о рекламирању, у вези са 

извештавањем о подацима о рекламирању и за 

оптимизацију учинка рекламирања; рекламне услуге, 

наиме, управљање рекламним кампањама, циљање, 

услуге имплементације и оптимизације; припрема и 

реализација медијских и рекламних планова и 

концепата; дизајн рекламних материјала за друге; 

рекламне услуге, наиме, медијско планирање и 

услуге куповине простора у медијима за друге, 

услуге процене и позиционирања бренда за друге и 

услуге набавке реклама за друге; „ад сервинг“ 

услуге, наиме, постављање реклама на веб странице 

за трећа лица; рекламирање, маркетинг и 

промовисање роба и услуга трећих лица путем 

обезбеђивања фото и видео опреме за специјалне 

догађаје; организовање изложби и догађаја из 

области развоја хардвера и софтвера у комерцијалне 

или рекламне сврхе; услуге рекламирања, наиме, 

пружање простора за мале огласе путем интернета и 

других комуникацијских мрежа; прикупљање 

информација у онлајн рачунарске базе података и 

онлајн рачунарске базе података које се могу 

претражити из области малих огласа; промовисање 

робе и услуга других путем рачунарских и 

комуникационих мрежа; промовисање робе и услуга 

других дистрибуцијом видео реклама путем 

интернета и других комуникацијских мрежа; 

омогућавање приступа онлајн средствима за пренос 

(стриминг) уживо видео записа са промотивних 

догађаја; маркетиншке и промотивне услуге; 

саветодавне услуге из области оглашавања и 

маркетинга; услуге из области пословне помоћи и 

саветодавне услуге;  пословне консултације у вези са 

маркетиншким активностима; консултације у вези са 

стратегијом бренда; пословне консултације из 

области телекомуникација; саветодавне услуге из 

пословног управљања како би пословни субјекти, 

невладине организације и непрофитне организације 

могле да развију, организују и воде програме који 

омогућавају већи приступ глобалним 

комуникационим мрежама; пословно умрежавање; 

услуге запошљавања и регрутовања; промовисање 

продаје за друге омогуц́авањем услуга у вези са 

припејд поклон картицама, наиме издавање потврда 

о поклон картицама које могу бити искоришћене за 

робу или услуге;  оглашавање у сврхе промовисања 

јавне свести о добротворним, филантропским, 

волонтерским, јавним и друштвеним радом и 

хуманитарним активностима; организовање 

такмичења и подстицајних програма са наградама у 

маркетиншке и рекламне сврхе како би се 

препознали, наградили и охрабрили појединци и 

групе које се баве самопобољшањем, 

самоиспуњењем, добротворним, филантропским, 

волонтерским, јавним и друштвеним радом и 

хуманитарним активностима и разменом креативних 

производа; пословне консултације за професионалце 

и привредна друштва из области развоја мобилних 

софтверских апликација; организовање, 

промовисање и вођење специјалних догађаја, 

изложби и сајмова у комерцијалне, промотивне или 

рекламне сврхе; организовање и вођење догађаја, 

изложби, излагања и конференција у комерцијалне 

сврхе из области интерактивне забаве, виртуелне 

стварности, потрошачке електронике и видео игрица; 

услуге онлајн малопродаје хардвера и софтвера за 

виртуелну реалност и проширену стварност; услуге 

онлајн малопродаје са садржајем из области 

технологије виртуалне реалности и дигиталних 

медија, наиме, унапред снимљене музике, видео 

записа, слика, текста, аудиовизуелних записа и 

софтвера за игре виртуалне реалности и проширене 

стварности; омогућавање продавцима роба и/или 

услуга приступ онлајн тржиштима; услуге пословног 

посредовања у виду олакшавања размене и продаје 

услуга и производа других путем рачунарских и 

комуникацијских мрежа; омогућавање приступа 

онлајн средствима за повезивање продаваца са 

купцима; промотивне услуге, наиме омогућавање 

приступа електронским каталозима; омогућавање 

приступа информацијама из телефонског именика 

путем глобалних комуникационих мрежа; услуге 

пословне помоц́и, наиме, управљање односима с 

клијентима; пружање комерцијалних информација, 

наиме коментара корисника у вези са пословним 

организацијама, пружаоцима услуга и другим 

ресурсима; маркетиншко истраживање, наиме, 

истраживање и анализа рекламних кампања и 

склоности потрошача; услуге истраживања тржишта; 

пружање услуга маркетиншког истраживања и 

пружање информација о тржишту; управљање 

пословним информацијама, наиме извештавање о 

пословним информацијама и пословна аналитика из 

области оглашавања и маркетинга; пословни 

менаджмент; пословно управљање, канцеларијски 

послови; састављање онлајн пословних именика са 

информацијама о компанијама, пословима, 

производима и услугама других; промовисање 

интересовања и свести јавности о питањима која се 

тичу приступа глобалне популације интернету; 

услуге удружења, наиме, промовисање усвајања, 

прихватања и развоја рачунарских технологија 

отвореног кода (“опен соурце“); организовање 

догађаја пословног умрежавања из области софтвера 

отвореног кода; промовисање добровољних 

заједничких индустријских стандарда за развој и 

извршење софтвера; организовање и вођење 

пословних конференција; организовање и вођење 

пословних конференција из области развоја и 

употребе програмских језика; спровођење пословног 
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истраживања из области друштвених медија; 

саветодавне услуге из области процене садржаја на 

друштвеним мрежама; саветодавне услуге из области 

политика и прописа друштвених мрежа; услуге 

маркетинга, оглашавања и промоције; пословне и 

рекламне услуге; услуге праћења тржишта; 

омогућавање приступа веб страници која садржи 

онлајн тржиште за продају и трговину виртуелном 

робом са другим корисницима; услуге онлајн 

трговања; организовање и вођење посебних догађаја 

у пословне сврхе; блокчејн као услуга, наиме, 

пословни савети и информације из области блокчејн 

технологије; обезбеђивање електронских подсетника 

и обавештења; услуге дистрибуције реклама и 

информација, наиме пружање простора за мале 

огласе путем интернета и комуникацијских мрежа; 

услуге рекламирања, наиме, циљање и оптимизација 

онлајн рекламирања; организовање и вођење 

посебних догађаја у комерцијалне, промотивне или 

рекламне сврхе; услуге удружења који промовишу 

интересе професионалаца и привредних друштва из 

области развоја мобилних софтверских апликација; 

бренд консалтинг; пословне и рекламне услуге, 

наиме, рекламне услуге у вези са прац́ењем учинка 

рекламирања, у вези са управљањем, дистрибуцијом 

и оглашавањем реклама, у вези са анализом података 

о рекламирању, у вези са извештавањем о подацима 

о рекламирању и за оптимизацију учинка 

рекламирања; пословне и рекламне услуге, наиме, 

медијско планирање и услуге куповине простора у 

медијима за друге; услуге набавке за друге, наиме, 

куповина робе и услуга за друга привредна друштва; 

пословно умрежавање; добротворне услуге, наиме 

промовисање јавне свести о добротворним, 

филантропским, волонтерским, јавним и 

друштвеним радом и хуманитарним активностима;  

саветодавне услуге из области оглашавања и 

маркетинга, наиме прилагођавање рекламних и 

маркетиншких материјала других; дељење реклама 

других путем интернета и комуникацијских мрежа; 

услуге запошљавања и регрутације; омогуц́авање 

размене и продаје услуга и производа других путем 

рачунарских и комуникационих мрежа; 

маркетиншке, рекламне и промотивне услуге, наиме 

пружање информација у вези с попустима, купонима, 

рабатима, ваучерима, линковима на малопродајне 

веб странице других и посебним понудама у вези са 

робом и услугама других; онлине оглашавање и 

промоција робе и услуга других путем интернета; 

услуге онлајн малопродаје кацига, игри и дигиталних 

медија из области технологије виртуалне реалности, 

мешовите и проширен стварности; услуге онлајн 

малопродаје електронских носивих фитнес уређаја, 

личних ваги за мерење, носивих уређаја за прац́ење 

активности, фитнес и спортске одеће и прибора и 

опреме за напред наведену робу; организовање, 

промоција и вођење изложби, сајмова и догађаја у 

пословне сврхе; промовисање робе и услуга других 

дистрибуцијом видео реклама путем интернета и 

других комуникацијских мрежа; промовисање робе и 

услуга других путем интернета и комуникационих 

мрежа; састављање онлајн пословних именика са 

информацијама о пословањима, производима и 

услугама других; омогућавање приступа онлајн 

средствима за повезивање продаваца са купцима; 

омогућавање приступа онлајн средствима за видео 

пренос уживо промотивних догађаја; омогућавање 

приступа онлајн средствима за повезивање 

продаваца са купцима; услуге малопродаје и онлине 

малопродаје софтвера, електронских уређаја и обуц́е 

са сензорима који омогуц́авају потрошачима да 

учествују у виртуелним атлетским такмичењима и 

индивидуалним и групним часовима фитнеса; услуге 

малопродаје и онлине малопродаје у вези са 

омогуц́авањем потрошачима учествовање у фитнес 

тренинзима, виртуелним атлетским такмичењима и 

индивидуалним и групним часовима фитнеса; услуге 

малопродаје електронских носивих уређаја за 

фитнес, личних ваги за мерење, носивих уређаја за 

прац́ење активности, фитнес и спортске одец́е и 

прибора и опреме за напред наведену робу.  

Кл. 36:  услуге обраде финансијских трансакција, 

наиме, пружање сигурних електронских трансакција 

и опција плац́ања; електронска обрада података о 

плац́ању рачуна за кориснике интернета и 

комуникационих мрежа; услуге обраде платних 

трансакција; услуге електронског трансфера 

средстава; услуге обраде трансакција електронских 

кредитних картица, дебитних картица и поклон 

картица; пружање услуга електронског мобилног 

плац́ања за друге; финансијске услуге; услуге обраде 

плац́ања; услуге финансијских трансакција; 

омогуц́авање и организовање прикупљања средстава 

и дистрибуције донација за прикупљање средстава; 

добротворне услуге, наиме координација набавке и 

дистрибуције новчаних донација од појединаца и 

компанија трец́им лицима; пружање услуга плац́ања 

рачуна путем електронских мобилних апликација; 

финансијске услуге, наиме, пружање виртуалне 

валуте за коришћење од стране чланова онлине 

заједнице у вези с видео игрицама, садржајем за 

стриминг уживо и видео садржајем на захтев путем 

интернета и комуникацијских мрежа; финансијска 

размена; услуге електронског мобилног плац́ања за 

друге; виртуелна мењачница; електронски трансфер 

виртуелних валута; финансијски послови, наиме 

финансијско управљање, финансијско планирање, 

финансијско предвиђање, управљање финансијским 

портфељом и финансијска анализа и консултације; 

финансијске информације обезбеђене електронским 

путем; брокерске услуге; услуге дилера; услуге 

трговања валутом; услуге дигиталне валуте; услуге 
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крипто валута; услуге виртуелне валуте; услуге 

новчаника и складиштења дигиталних валута; услуге 

е-новчаника; услуге електронског новчаника; 

финансијске услуге у вези с услугама електронског 

новчаника; услуге плац́ања рачуна које се пружају 

путем електронског новчаника; услуге електронског 

банкарства путем глобалне рачунарске мреже; 

трговање валутама; услуге електронског плац́ања 

које укључују електронску обраду и накнадни пренос 

података о плац́ању рачуна; услуге трговања 

дигиталном валутом, виртуелном валутом, крипто 

валутом, дигиталном и блокчејн средством, 

дигитализованим средством, дигиталним токеном, 

крипто жетоном и корисним токенима; услуге обраде 

дигиталних валута, виртуелних валута, 

криптовалута, дигиталних и блокчејн средстава, 

дигитализованих средстава, дигиталних токена, 

крипто жетона и помоћних токена; омогућавање 

трансфера електронских готовинских еквивалената; 

услуге извештавања о вестима у подручју 

финанцијских вести; финансијске услуге, наиме 

пружање услуга виртуалне валуте за коришћење од 

стране чланова онлине заједнице путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање токена вредности; 

управљање дигиталном валутом, виртуелном 

валутом, криптовалутом, дигиталном и блокчејн 

имовином, дигитализованом имовином, дигиталним 

токенима, крипто токенима и корисним токенима; 

финансијске услуге, наиме пружање финансијске 

размене за трговину дигиталном валутом, 

виртуелном валутом, криптовалутом, дигиталном и 

блокчејн имовином, дигитализованом имовином, 

дигиталним токенима, крипто жетонима и корисним 

токенима; услуге трговања криптовалутама; услуге 

размене криптовалута; обрада плац́ања 

криптовалутама; услуге електронског плац́ања; 

обрада електронских плац́ања путем услуга 

електронског новчаника; услуге управљања 

валутама; услуге трансфера валута; финансијске 

услуге, наиме пружање електронског преноса 

дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, 

дигиталне и блокчејн имовине, дигитализоване 

имовине, дигиталних токена, крипто жетона и 

помоц́них токена; финансијске консултације у 

области дигиталне валуте, виртуелне валуте, 

криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

жетона и услужних токена; пружање електронске 

обраде и прац́ења електронских трансфера средстава; 

услуге мењања валута; услуге управљања 

инвестицијама; услуге заштите за финансијске 

институције и фондове; листинг и трговање 

своповима и дериватима дигиталне валуте, 

виртуелном валутом, криптовалутом, дигиталном и 

блокчејн имовином, дигитализованом имовином, 

дигиталним токенима, крипто токенима и услужним 

токенима; монетарна размена; клиринг и 

усаглашавање финансијских трансакција; услуге 

финансијских информација; услуге електронске 

финансијске трговине; електронска финансијска 

трговина, наиме, трговина у области дигитализоване 

имовине; пружање финансијских информација на 

захтев и у реалном времену о дигиталној валути, 

виртуелној валути, криптовалути, дигиталној и 

блокчејн имовини, дигитализованој имовини, 

дигиталним токенима, крипто токенима и услужним 

токенима; пружање информација у области улагања 

и финансија преко рачунарских мрежа и глобалне 

комуникационе мреже; електронско трговање 

финансијским инструментима; услуге плац́ања 

електронске трговине; електронска обрада и пренос 

података о плац́ању рачуна за кориснике интернета и 

комуникационих мрежа; услуге обраде финансијских 

трансакција, наиме, пружање сигурних 

комерцијалних трансакција и опција плац́ања; услуге 

финанцијских трансакција, наиме, пружање 

виртуалне валуте за коришћење од стране чланова 

онлине заједнице путем интернета и 

комуникацијских мрежа; услуге трговаца, наиме 

услуге обраде платних трансакција; услуге обраде 

плац́ања, наиме, пружање услуга обраде трансакција 

виртуалне валуте за друге; услуге унапред плац́ених 

поклон картица, наиме, издавање сертификата 

поклон картица који се могу искористити за робу 

или услуге.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникационе 

услуге, наиме, електронски пренос електронских 

медија, података, порука, графика, слика, 

фотографија, видео записа, аудиовизуелних садржаја 

и датотека; телекомуникационе услуге, наиме услуге 

преноса и пријема података путем 

телекомуникационих мрежа; телекомуникације и 

рачунарске услуге пеер-то-пеер мреже, наиме, 

електронски пренос слика, аудио-визуелних и видео 

садржаја, фотографија, видео записа, података, 

текста, порука, реклама, медијских рекламних 

комуникација и информација; услуге размене 

фотографија, видеа и података, наиме електронички 

пренос дигиталних фото датотека, видео записа и 

аудио-визуалног садржаја међу корисницима 

интернета; телекомуникационе услуге, наиме 

електронска размена гласа, података, аудио, видео, 

текста и графике доступних путем интернета и 

других комуникационих мрежа; пружање приступа 

компјутерским, електронским и онлине базама 

података; пружање приступа компјутерским базама 

података у областима друштвених мрежа и 

друштвеног упознавања и упознавања; пружање 

онлине форума за комуникацију о темама од општег 

интереса; обезбеђивање онлајн соба за „четовање“ 

(разговор), пружање услуга размене тренутних 

порука и електронских билтена; услуге четовања за 
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друштвено умрежавање; пружање интернетских 

комуникационих веза које преносе кориснике 

мобилних уређаја и интернета на друге веб странице; 

омогуц́авање приступа веб локацијама трец́их страна 

или другом електронском садржају трец́их страна 

путем универзалног логин-а; услуге аудио, 

текстуалног и видео емитовања преко интернета или 

друге комуникационе мреже; услуге интернет 

телефоније (воип); услуге телефонске комуникације; 

услуге мобилне телефоније; услуге видео 

конференције; обезбеђивање објеката и опреме за 

видео конференције; услуге аудио и визуелних 

телеконференција; пренос и пренос уживо 

аудиовизуелних и интерактивних аудиовизуелних 

садржаја путем интернета; пружање форума 

заједнице на мрежи за кориснике да деле и стримују 

информације, аудио, видео, вести у реалном времену, 

забавни садржај или информације, ради формирања 

виртуелне заједнице и укључивања у друштвено 

умрежавање; телекомуникационе услуге, наиме 

електронски пренос садржаја и података виртуалне 

стварности; компјутерске услуге, наиме, пружање 

услуга техничке подршке у вези с коришћењем 

комуникацијске опреме; услуге размене веб порука; 

услуге размене тренутних порука; шифровани 

електронски пренос и испорука повраћених 

података; пружање приступа телекомуникационим 

мрежама и интернету; обезбеђивање интернет 

конекције; пружање информација о 

телекомуникацијама; саветодавне услуге у области 

услуга телекомуникација, наиме, преноса гласа, 

података и докумената путем телекомуникационих 

мрежа; услуге провајдера услуга интернета; услуге 

емитовања преко интернета; телекомуникационе 

услуге, наиме, пружање приступа интернету путем 

широкопојасних мрежа; пренос (стриминг) и пренос 

(стриминг) уживо аудио, визуелних и 

аудиовизуелних садржаја игара путем глобалне 

рачунарске мреже; услуге забаве, наиме, пружање 

приступа интерактивним електронским и онлине 

базама података кориснички дефинисаног садржаја, 

садржаја трец́их страна, фотографија, видео, аудио, 

визуелних и аудио-визуелних садржаја у области 

општег интереса; услуге дељења фотографија и 

видео записа; услуге аудио, текстуалног и видео 

емитовања преко интернета и других 

комуникационих мрежа; електронска размена гласа, 

података, аудио, видео, текста и графике путем 

интернета и телекомуникационих мрежа; пеер-то-

пеер услуге размене фотографија и података, наиме, 

електронски пренос дигиталних фото датотека, 

графике и аудио садржаја међу корисницима 

интернета; услуге размене фотографија и видеа, 

наиме, електронски пренос дигиталних фото 

датотека, видео записа и аудиовизуалног садржаја 

међу корисницима интернета; обезбеђивање форума, 

соба за „четовање“ (разговор) и електронских 

билтена за регистроване кориснике за пренос порука 

и дељење информација у вези са здрављем и 

фитнесом, спортским активностима и друштвеним 

мрежама путем интернет веб странице и других 

компјутерских и електронских комуникационих 

мрежа; обезбеђивање веб странице која садржи 

информације о спорту, фитнес тренингу и развоју 

атлетских вештина; обезбеђивање онлајн форума за 

регистроване кориснике за дељење информација у 

вези са личним активностима, фитнесом и 

друштвеним мрежама; обезбеђивање интернет 

форума за регистроване кориснике за размену 

информација у вези с фитнесом, спортским 

активностима, фитнес циљевима, фитнес тренингом 

и тренирањем и друштвеним мрежама путем 

интернет веб странице и других компјутерских и 

електронских комуникационих мрежа; обезбеђивање 

онлајн форума, соба за „четовање“ (разговор) и 

електронских билтена за регистроване кориснике за 

пренос порука и дељење информација у вези са 

исхраном, личним активностима, здрављем и 

фитнесом, огласима и друштвеним мрежама; 

обезбеђивање електронских огласних плоча за 

пренос порука међу корисницима о темама општег 

интересовања; обезбеђивање онлајн комуникационих 

веза које преносе кориснике мобилних уређаја и 

интернета на друге локалне и глобалне онлине 

локације; обезбеђивање онлајн форума за 

комуникацију, наиме, пренос тема општег 

интересовања; обезбеђивање услуга техничке подршке 

у вези са коришћењем комуникационе опреме; 

стриминг аудио и видео материјала у вези са атлетским 

активностима на интернету и другим рачунарским и 

електронским комуникационим мрежама; 

телекомуникационе услуге; телекомуникационе услуге, 

наиме, електронски пренос података, порука, графика, 

фотографија, слика, аудио, видео, аудио-визуелних 

садржаја и информација; телекомуникационе услуге, 

наиме, електронски пренос садржаја и података 

виртуелне, мешовите и проширене стварности; 

телеконференције; услуге интернет телефоније (воип).  

Кл. 41:  услуге разоноде; услуге електронског 

издавања за друге; објављивање образовних 

материјала, наиме, издавање књига, часописа, 

билтена и електронских публикација; објављивање 

онлајн часописа који се не могу преузети, наиме, 

веблогови (блогови) са кориснички дефинисаним 

садржајем, блогови са рекламним, маркетиншким и 

пословним садржајем и блогови о виртуелној 

стварности и проширеној стварности; омогућавање 

приступа онлајн електронским публикацијама за 

програмере софтвера, које се не могу преузети; 

услуге разоноде и образовања, наиме, омогућавање 

приступа путем веб странице онлајн публикацијама 

које се не могу преузети о технологији виртуелне 
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стварности; услуге разоноде и образовања, наиме, 

омогућавање приступа путем веб странице онлајн 

публикацијама које се не могу преузети о 

технологији проширене стварности; услуге разоноде, 

наиме пружање интерактивних игара за више играча 

и игара за једног играча које се играју путем 

интернета или комуникационих мрежа; услуге 

разоноде, наиме пружање интернет видео игара, 

компјутерских игара, електронских игара и 

интерактивних игара; омогућавање приступа 

компјутерској игри за коришћење широм мреже од 

стране корисника мреже; омогућавање приступа 

софтверу који се не може преузети за игре на мрежи; 

услуге игара виртуалне стварности које се пружају 

путем интернета и других комуникационих мрежа; 

услуге игара проширене стварности које се пружају 

путем интернета и других комуникационих мрежа; 

услуге разоноде, наиме омогућавање приступа 

играма виртуалне стварности, интерактивној забави 

и садржајима и искуствима виртуалне стварности; 

услуге разоноде, наиме омогућавање приступа 

играма проширене стварности, интерактивној забави 

и садржајима и искуствима проширене стварности; 

услуге разоноде, наиме, омогућавање приступа 

играма мешовите стварности, интерактивној забави и 

садржајима и искуствима мешовите стварности; 

услуге забаве, наиме омогућавање приступа 

окружењу виртуалне стварности на мрежи; услуге 

разоноде, наиме омогућавање приступа онлајн 

проширеној стварности. видео продукција 

проширене стварности  за забавне сврхе; 

мултимедијална забавна продукција и издавачке 

услуге; услуге забаве у виду продукције и 

постпродукције мултимедијалних забавних садржаја; 

услуге забаве и образовања, наиме омогућавање 

приступа филмовима, телевизијским емисијама, 

вебцастовима, аудиовизуелним и мултимедијалним 

делима путем интернета који се не могу преузети, 

као и информацијама, рецензијама и препорукама у 

вези са филмовима, телевизијским емисијама, 

вебцастовима, аудиовизуелним и мултимедијалним 

делима; пружање информација о интернет 

компјутерским играма и видео играма путем 

интернета и других комуникационих мрежа; 

организовање и вођење едукативних конференција; 

организовање изложби, догађаја и конференција из 

области културе, забаве, образовања и друштвених 

мрежа у непословне и некомерцијалне сврхе; 

организовање и извођење такмичења и забавних 

догађаја за играче видео, компјутерских, 

електронских или интерактивних мултимедијалних 

игара; услуге забаве, наиме, договарање и извођење 

такмичења за подстицање коришћења и развоја 

интерактивне забаве, виртуалне стварности, 

проширене стварности, потрошачке електронике и 

софтвера и хардвера за забаву путем видео игрица; 

организовање изложби у области интерактивне 

забаве, виртуелне стварности, потрошачке 

електронике и индустрије забаве видео игара у 

културне или образовне сврхе; нуђење и спровођење 

конкурса осмишљених да препознају, награђују и 

подстичу појединце и групе које се баве 

самоусавршавањем, самоиспуњењем, добротворним, 

филантропским, волонтерским, јавним и 

друштвеним радом и хуманитарним активностима, 

као и дељењем производа креативног рада; 

организовање изложби, конференција и догађаја у 

области развоја софтвера у образовне сврхе; нуђење 

и спровођење такмичења у образовне и забавне сврхе 

за програмере софтвера; образовне услуге, наиме, 

организовање и вођење конференција и семинара у 

областима вештачке интелигенције и интернета 

ствари; образовне услуге, наиме, организовање и 

одржавање конференција, течајева, семинара и 

онлајн обуке у области оглашавања, маркетинга, 

друштвених мрежа, интернета и друштвених медија, 

и дистрибуција материјала за обуку у вези с тим; 

организовање, промоција и вођење изложби, сајмова 

и догађаја у пословне сврхе; обука из области 

дизајна, рекламних и комуникационих технологија; 

обука у области стратешког медијског планирања у 

вези са оглашавањем, маркетингом и пословањем; 

омогућавање приступа  информацијама у области 

забаве; омогућавање приступа забавним 

информацијама укључујући текст, електронске 

документе, базе података, графике, фотографске 

слике и аудио-визуалне информације, путем 

интернета и других комуникационих мрежа; 

пружање информација у образовне и забавне сврхе у 

областима забаве, средњошколског и 

универзитетског живота и друштвених и друштвених 

интересних група; изнајмљивање фотографских и 

видеографских коска за снимање, постављање, 

уређивање и дељење слика и видео записа; 

образовање; пружање обуке; спортске и културне 

активности; услуге забаве, наиме, омогућавање 

приступа онлине играма које други играју; услуге 

игара у виду пружања веб странице за потрошаче за 

емитовање игре другима; организовање и вођење 

едукативних конференција из области развоја 

софтвера; едукативни семинари, часови, серије 

говорника, конференције и обуке у области софтвера 

отвореног кода и развоја софтвера; услуге разоноде, 

наиме, комедије, драме, документарни филмови, 

документарне серије, анимације, мистерије и 

ријалити веб и телевизијским серијама у које се 

емитују путем интернета; онлине часописи, наиме, 

блогови са одликама комедије, драме, документарног 

филма, документарних серија, анимација, мистерија 

и ријалити забавних садржаја;   омогућавање 

приступа онлајн видео клиповима, видео записима, 

влоговима, сликама, илустрацијама, чланцима и 
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сажецима чланака из области комедије, драме, 

документарног филма, документарних серија, 

анимираних филмова, мистерија р ријалити забаве; 

омогућавање приступа онлајн видео записима који се 

не могу преузети у области комедије, драме, 

документарног филма, документарних серија, 

анимираних филмова, мистерија и ријалити забаве; 

образовне услуге, наиме пружање онлине 

публикација у подручју садржаја друштвених медија; 

омогућавање приступа информацијама у вези са 

садржајем друштвених медија; електронско 

објављивање на мрежи у вези са садржајем 

друштвених медија; објављивање образовних 

материјала, наиме, објављивање чланака, 

приручника, часописа и блогова у области развоја 

софтвера, вештачке интелигенције, машинског учења 

и изградње корисничких интерфејса; организовање и 

вођење обука; информације о рекреацији; продукција 

видео записа проширене стварности; спровођење и 

пружање приступа он-лине тренинзима уживо, 

упутствима за фитнес и сесијама; извођење часова 

фитнеса; образовне услуге; образовне услуге, наиме 

вођење семинара, конференција и радионица из 

подручја здравља и велнеса; образовне услуге, наиме 

организовање и вођење конференција и семинара из 

подручја виртуалне стварности, проширене 

стварности, вештачке интелигенције и интернета 

ствари; електронске издавачке услуге; услуге забаве 

и образовања, наиме омогућавање приступа путем 

интернета филмовима, телевизијским емисијама, 

вебцастовима, аудиовизуелним и мултимедијалним 

делима који се не могу преузети, као и 

информацијама, рецензијама и препорукама у вези са 

филмовима, телевизијским емисијама, вебцастовима, 

аудиовизуелним и мултимедијалним делима; услуге 

разоноде, наиме договарање и извођење такмичења 

за подстицање употребе и развоја интерактивне 

забаве, виртуелне стварности, проширене 

стварности, мешовите стварности, потрошачке 

електронике и софтвера и хардвера за забаву видео 

игара; услуге забаве, наиме програми такмичења и 

подстицајних награда осмишљени да награђују 

учеснике програма који вежбају, учествују у 

спортским активностима, учествују у активностима 

промоције здравља, остварују достигнућа у вежбању 

и спортским активностима и остварују личне циљеве 

у вези са вежбањем, спортским активностима и 

фитнесом ; услуге забаве, наиме програми 

такмичења и подстицајних награда осмишљени да 

награђују учеснике програма који вежбају, бирају 

здраву исхрану и учествују у другим активностима 

које промовишу здравље; услуге забаве, наиме 

програми подстицајних награда осмишљени тако да 

награђују учеснике програма који вежбају; услуге 

забаве, наиме, пружање приступа интерактивним 

електронским и онлине базама података кориснички 

дефинисаног садржаја, садржаја трец́их страна, 

фотографија, видео, аудио, визуелних и аудио-

визуелних материјала у области општег интереса; 

услуге забаве, наиме, услуге обезбеђивања онлајн 

форума за дељење садржаја, података и информација 

у сврху забаве и друштвеног и пословног 

умрежавања; услуге разоноде, наиме, обезбеђивање 

онлајн средстава за пренос (стриминг) забавног 

садржаја и пренос (стриминг) уживо видео записа са 

догађаја из области забаве; услуге забаве, наиме 

пружање окружења мешовите стварности на мрежи; 

видео продукција мешовите стварности; услуге 

мултимедијалне продукције; онлине часописи, наиме 

блогови са коментарима, саветима и информацијама 

из области здравља, велнеса, спавања, фитнеса и 

исхране; онлине часописи, наиме блогови; онлине 

часописи, наиме, веблогови (блогови) са садржајем 

који је дефинисао корисник; организовање програма 

такмичења и подстицајних награда за програмере 

софтвера; организовање изложби и догађаја у 

културне, образовне или забавне сврхе; 

организовање изложби и догађаја у области 

интерактивне забаве, виртуелне стварности, 

мешовите стварности и проширене стварности, 

потрошачке електронике и индустрије забаве за 

видео игре у културне или образовне сврхе; 

организовање изложби и догађаја из области развоја 

софтвера у образовне сврхе; организовање изложби у 

области интерактивне забаве, виртуелне стварности, 

проширене стварности, мешовите стварности, 

потрошачке електронике и индустрије забаве за 

видео игре у културне или образовне сврхе; 

организовање изложби и конференција уживо из 

области културе, забаве и друштвених мрежа у 

непословне и некомерцијалне сврхе; услуге личног 

тренера у области спорта, вежбања, здравља и 

фитнеса; услуге дељења фотографија и видео записа; 

унапред снимљене атлетске и фитнес сесије; 

обезбеђивање процене кондиције и резултата 

фитнеса, као и персонализованог програма вежбања 

на основу те процене и резултата; омогућавање 

приступа веб страници која садржи фитнес тренинге, 

упутства и сесије; омогућавање приступа веб 

страници са упутствима за фитнес и сесијама; 

омогућавање приступа веб страници са 

информацијама у вези са кондиционим тренингом и 

развојем атлетских вештина; омогућавање приступа 

веб страници са информацијама у вези са фитнес 

тренингом, кондиционим тренингом, фитнес 

циљевима и развојем атлетских вештина; 

омогућавање приступа веб страници која садржи 

информације о спорту, развоју атлетских вештина и 

фитнес тренингу; омогућавање приступа веб 

страници која садржи унапред снимљене атлетске и 

фитнес сесије; омогућавање приступа унапред 

снимљеним атлетским и фитнес сесијама; 
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омогућавање приступа компјутерским, електронским 

и онлине базама података у области забаве; 

омогућавање приступа забавним информацијама из 

претраживих индекса и база података информација, 

укључујући текста, електронских докумената, база 

података, графике, слика и аудио-визуалних 

информација, путем интернета и комуникацијских 

мрежа; обезбеђивање групног тренинга у области 

спорта, вежбања, здравља и фитнеса; пружање 

информација у вези са спортом, развојем атлетских 

вештина и фитнесом путем интернет веб странице, 

других компјутерских и електронских 

комуникационих мрежа и путем компјутерског 

софтвера за конзоле за игру, персоналне рачунаре, 

личне дигиталне уређаје и паметне телефоне; 

омогућавање приступа онлајн ресурсима за 

програмере софтвера; омогућавање приступа 

унапред снимљеним атлетским изазовима, тренингу, 

фитнес сесијама и изазовима, и тренинга преко 

интернет веб странице, других рачунарских и 

електронских комуникационих мрежа и преко 

рачунарског софтвера за конзоле за игру, личне 

рачунаре, личне дигиталне уређаје и паметне 

телефоне; издавачке услуге, наиме издавање 

електронских публикација за друге; продукција 

видео записа са технологијом виртуелне реалности.  

Кл. 42:  дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; омогућавање приступа софтверу који се не 

може преузети на мрежи; обезбеђивање привремене 

употребе софтвера који се не може преузети како би 

се омогућио развој, процена, тестирање и одржавање 

мобилних софтверских апликација за преносне 

електронске комуникационе уређаје, наиме 

мобилних телефона, паметних телефона, ручних 

рачунара и таблет компјутера; услуге пројектовања, 

инжењеринга, истраживања, развоја и тестирања у 

области развоја софтвера мобилних апликација које 

се односе на употребу и функционалност 

хиперлинкова; техничке консултације у области 

развоја софтвера мобилних апликација у вези са 

употребом и функционисањем хиперлинкова; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети и који корисницима даје 

могућност да се укључе у друштвено умрежавање и 

управљају својим садржајем на друштвеним 

мрежама; компјутерске услуге, наиме стварање 

онлине заједнице за регистроване кориснике да се 

укључе у друштвено умрежавање; обезбеђивање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети, за креирање, управљање и приступ 

групама које креирају корисници и којима управљају 

у оквиру виртуелних заједница; обезбеђивање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети, за креирање и управљање профилима 

друштвених медија и корисничким налозима; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети за друштвено умрежавање, 

стварање виртуелне заједнице и пренос звука, видеа, 

слика, текста, садржаја и података; компјутерске 

услуге у облику прилагођених електронских личних 

и групних профила или веб страница које садрже 

кориснички дефинисане или специфициране 

информације, укључујући аудио, видео, слике, текст, 

садржај и податке; пружање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети, и 

који омогућава корисницима да пренесу личне 

податке о идентитету и деле податке о личном 

идентитету са и између више веб локација; пружалац 

апликационих услуга (асп) који садржи софтвер за 

друштвено умрежавање, управљање садржајем 

друштвених мрежа, стварање виртуелне заједнице и 

пренос слика, аудио-визуелних и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текста, порука, 

реклама, медијских рекламних комуникација и 

информација; платформа као услуга (паас) која 

садржи софтверске платформе за друштвено 

умрежавање, управљање садржајем друштвених 

мрежа, стварање виртуелне заједнице и пренос 

слика, аудио-визуелних и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текста, порука, 

реклама, медијског оглашавања комуникације и 

информације; пружалац апликационих услуга (асп) 

који садржи софтвер као интерфејс за програмирање 

апликација (апи) који олакшава онлајн услуге за 

друштвено умрежавање и развој софтверских 

апликација; обезбеђивање привремене употребе 

софтвера који се не може преузети, за гледање и 

интеракцију са извором електронских медија, наиме, 

слика, аудио-визуелних и видео садржаја, видео 

преноса (стриминга) уживо, коментара, реклама, 

вести и интернет веза; обезбеђивање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети за 

проналажење садржаја и издавача садржаја и за 

претплату на садржај; обезбеђивање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети за 

организовање слика, видео и аудио-визуелних 

садржаја помоћу ознака метаподатака; обезбеђивање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети, за креирање, уређивање, отпремање, 

преузимање, приступање, прегледање, објављивање, 

приказивање, означавање, блоговање, стриминг, 

повезивање, означавање, указивање на расположење, 

коментарисање, интеракцију, уграђивање, пренос и 

дељење, или на други начин пружање електронских 

медија, слика, видео, аудио, аудио-визуелних 

садржаја, података и информација путем интернета и 

комуникационих мрежа; пружалац апликационих 

услуга (асп) који садржи софтвер који омогућава или 

олакшава креирање, уређивање, отпремање, 

преузимање, приступање, гледање, објављивање, 

приказивање, означавање, блоговање, стриминг, 

повезивање, означавање, означавање расположења, 
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коментарисање, интеракцију, уграђивање, 

преношење и дељење, или на други начин пружање 

електронских медија, слика, видео, аудио, аудио-

визуелних садржаја, података и информација путем 

интернета и комуникационих мрежа; обезбеђивање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети, за слање и примање електронских порука, 

упозорења, обавештења и подсетника; обезбеђивање 

интерфејса за програмирање апликација (апи) за 

употребу у електронским порукама и преносу звука, 

видеа, слика, текста, садржаја и података; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети, за електронске поруке; 

обезбеђивање привремене употребе софтвера који се 

не може преузети, ради олакшавања интерактивних 

дискусија путем комуникационих мрежа; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети, за организовање догађаја, 

тражење догађаја, календар и управљање догађајима; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети, за модификацију 

фотографија, слика и аудио, видео и аудио-видео 

садржаја; обезбеђивање привремене употребе 

компјутерског софтвера који се не може преузети, за 

коришћење у снимању и монтажи фотографија и 

снимању и монтажи видео записа; провајдер 

апликационих услуга (асп) са софтвером који 

омогућава или олакшава снимање и уређивање 

фотографија и снимање и уређивање видео записа; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети, за стриминг 

мултимедијалног забавног садржаја; обезбеђивање 

привременог коришћења рачунарског софтвера који 

се не може преузети, за омогућавање преноса слика, 

аудио, аудио, визуелних и видео садржаја и 

података; компјутерске услуге, наиме обезбеђивање 

претраживача за добијање података путем интернета 

и комуникацијских мрежа; обезбеђивање 

претраживача мрежних окружења на мрежи за 

пружање информација из претраживих индекса и 

база података информација, укључујући текст, 

електронске документе, базе података, графику, 

електронске медије, слике и аудио-визуални садржај, 

путем интернета и комуникацијских мрежа; услуге 

провајдера апликацијских услуга (асп), наиме, 

хостинг софтверских апликација других лица; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети, за пружање, повезивање 

или стриминг информација о вестима или актуелним 

догађајима; обезбеђивање привремене употребе 

софтвера који се не може преузети, за е-трговину, 

како би се омогућило корисницима да обављају 

електронске пословне трансакције путем интернета и 

комуникационих мрежа; пружалац апликационих 

услуга (асп) који садржи интерфејс за програмирање 

апликација (апи) који омогућава корисницима да 

обављају електронске пословне трансакције путем 

интернета и комуникационих мрежа; услуге 

софтвера као услуге (саас) које садрже софтвер за 

слање и примање електронских порука, обавештења 

и упозорења и за олакшавање електроничких 

пословних трансакција путем интернета и 

комуникационих мрежа; обезбеђивање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети, за 

употребу у дизајнирању, управљању, мерењу, 

анализи, ширењу и уручивања реклама других; 

провајдер апликационих услуга (асп) који садржи 

интерфејс за програмирање апликација (апи) за 

креирање, управљање, праћење, извештавање и 

мерење оглашавања других; обезбеђивање софтвера 

који се не може преузети, за омогућавање купцима и 

продавцима онлине оглашавања да купују и продају 

огласни инвентар; обезбеђивање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети, за 

креирање, дељење, ширење и постављање реклама; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети, за креирање и одржавање 

онлајн присуства за појединце, групе, компаније и 

брендове; обезбеђивање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузети за оглашиваче за 

комуникацију и интеракцију са онлајн заједницама; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети за креирање садржаја и 

реклама које дефинишу корисници на мрежи и 

креирање фидова друштвених медија; дизајнирање и 

развој софтвера за компјутерске игре и софтвера за 

видео игре за употребу на рачунарима, програмским 

системима за видео игре и рачунарским мрежама;  

развој хардвера за употребу у вези са електронским и 

интерактивним мултимедијалним играма; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети и који корисницима даје 

могућност да отпремају, мењају и деле садржај 

виртуелне реалности, садржај проширене 

стварности, садржај мешовите стварности, 

информације, искуства и податке; хостовање 

садржаја виртуелне и проширене стварности на 

интернету; обезбеђивање услуга аутентификације 

корисника коришц́ењем јединствене пријаве и 

софтверске технологије за трансакције е-трговине; 

пружање услуга аутентификације корисника 

електронског трансфера средстава, трансакција 

кредитним и дебитним картицама и електронским 

чековима користец́и јединствену пријаву и 

софтверску технологију; обезбеђивање интерфејса за 

програмирање апликација (апи) који омогуц́ава 

корисницима да обављају електронске пословне 

трансакције путем интернета; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети за обраду електронских плац́ања; услуге 

платформе као услуге (паас) које садрже 

компјутерски софтвер који корисницима омогуц́ава 
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обављање пословних и е-трговинских трансакција; 

обезбеђивање привременог приступа компјутерском 

софтверу који се не може преузети за пружање 

електронских карата; провајдер апликацијских 

услуга (асп) са софтвером за обезбеђивање 

електронских карата; обезбеђивање привременог 

коришц́ења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за претраживање, одређивање и дељење 

локација; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети за претраживање 

и идентификацију локалних и локација заснованих 

на интересним местима, догађајима, 

знаменитостима, могуц́ностима запошљавања, 

забаве, културних догађаја, куповине и понуда; 

обезбеђивање привременог коришћења 

компјутерског софтвера који се не може преузети за 

резервације и резервације; провајдер апликационих 

услуга (асп) који садржи софтвер који омогуц́ава или 

олакшава прављење резервација и резервација; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети и који корисницима даје 

могуц́ност објављивања оцена, рецензија, препорука 

и препорука које се односе на предузец́а, ресторане, 

пружаоце услуга, догађаје, јавне услуге и владине 

агенције; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети за пружање 

виртуелног тржишта; обезбеђивање привременог 

коришц́ења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за наручивање и/или куповину роба и 

услуга; провајдер апликационих услуга (асп) који 

садржи софтвер за омогуц́авање или олакшавање 

наручивања и/или куповине роба и услуга; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети за тражење и 

идентификовање могуц́ности запошљавања; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети за идентификацију и 

омогуц́авање корисницима да контактирају 

представнике владе; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети за 

олакшавање интеракције и комуникације између 

људи и платформи аи (вештачке интелигенције); 

провајдер апликационих услуга (асп) који садржи 

софтвер за омогуц́авање или олакшавање 

интеракције и комуникације између људи и 

платформи аи (вештачке интелигенције); 

дизајнирање ефеката проширене стварности и 

виртуелне стварности за коришц́ење у 

модификовању фотографија, слика, видео записа и 

аудио-визуелних садржаја; обезбеђивање софтвера 

личног асистента који се не може преузети на мрежи; 

обезбеђивање софтвера социјалног помоц́ника који 

се не може преузети; обезбеђивање привремене 

употребе компјутерског софтвера који се не може 

преузети за употребу у олакшавању позива путем 

интернетског протокола (воип), телефонских позива, 

видео позива, текстуалних порука, електронских 

порука, тренутних порука и услуга друштвених 

мрежа на мрежи; услуге провајдера апликационих 

услуга (асп) које садрже софтвер за омогуц́авање или 

олакшавање позива путем интернетског протокола 

(воип), телефонских позива, видео позива, 

текстуалних порука, електронских порука, тренутних 

порука и услуга друштвених мрежа на мрежи; 

омогућавање приступа веб страници која садржи 

информације из подручја технологије и развоја 

софтвера путем интернета и комуникацијских мрежа; 

дизајнирање и развој хардвера и софтвера виртуелне 

и проширене реалности и мешовите реалности; 

дизајнирање и развој хардвера и софтвера за видео 

игре; развој софтвера; развој интерактивног 

мултимедијалног софтвера; одржавање и поправка 

рачунарског софтвера; компјутерске услуге, наиме 

услуге провајдера услуга хостинга у облаку; 

обезбеђивање привремене употребе онлине софтвера 

за рачунарство у облаку који се не може преузети за 

употребу у електронском складиштењу података; 

обезбеђивање привременог коришц́ења онлајн 

софтвера за рачунарство у облаку који се не може 

преузети за апликације и окружења виртуелне, 

проширене стварности; услуге размене датотека, 

наиме, пружање привремене употребе не-преузете 

технологије која корисницима омогуц́ава учитавање 

и преузимање електронских датотека; пужалац 

апликационих услуга, наиме, пружање, хостовање, 

управљање, развој и одржавање апликација, 

софтвера, веб локација и база података у областима 

бежичне комуникације, мобилног приступа 

информацијама и даљинског управљања подацима за 

бежичну испоруку садржаја на ручне рачунаре, 

лаптопове и мобилне електронске уређаје; 

компјутерске услуге, наиме обезбеђивање даљинског 

управљања уређајима путем рачунарских мрежа, 

бежичних мрежа или интернета; услуге шифровања 

података; шифровани електронски пренос и 

испорука повраћених података; обезбеђивање 

привременог коришц́ења онлајн софтвера и 

апликација које се не могу преузети за управљање 

односима са клијентима (црм); пружалац 

апликационих услуга (асп) који садржи софтвер за 

управљање односима са клијентима (црм); 

рачунарске услуге, нарочито, пружалац 

апликационих услуга који садржи софтвер 

интерфејса за програмирање апликација (апи) за 

управљање односима са клијентима (црм); 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети за омогуц́авање и 

организовање прикупљања средстава и дистрибуције 

донација за прикупљање средстава; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети за онлајн услуге прикупљања средстава у 

добротворне сврхе и услуге донација; научне и 
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технолошке услуге и истраживање и пројектовање у 

вези са тим;  услуге индустријске анализе и 

истраживања; дизајн, развој, инсталација и 

одржавање рачунарског хардвера и софтвера; услуге 

истраживања и консалтинга у области 

информационих и телекомуникационих технологија; 

пројектовање телекомуникационих апарата и 

опреме; консултантске услуге у области дизајна, 

одабира, имплементације и употребе рачунарског 

хардвера и софтверских система за друге; 

обезбеђивање онлајн софтверске платформе која 

садржи технологију која омогуц́ава онлајн 

корисницима да врше плац́ања и преносе средства; 

обезбеђивање онлајн софтверске платформе која 

садржи технологију која омогуц́ава онлајн 

корисницима да врше плац́ања и преносе средстава 

преко више веб локација и мобилних апликација; 

компјутерске услуге, наиме пружалац апликационих 

услуга са софтвером за програмирање апликација 

(апи) који корисницима омогуц́ава обављање 

трансакција е-трговине путем интернета и 

комуникационих мрежа; услуге софтвера као услуге 

(саас) које садрже софтвер за олакшавање 

трансакција е-трговине путем интернета и 

комуникационих мрежа; провајдер апликационих 

услуга који садржи софтвер интерфејса за 

програмирање апликација (апи) који омогуц́ава 

корисницима да обављају трансакције е-трговине 

путем интернета и комуникационих мрежа; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети за претварање природног 

језика у команде које се изврше на машини; 

анализирање и процена садржаја друштвених медија; 

развијање стандарда за садржај друштвених медија 

трец́их страна; вођење поступака у вези са 

стандардима који се односе на садржаје друштвених 

медија трец́их страна; модерација и надзор садржаја; 

објављивање на интернету, наиме објављивање 

одлука у вези са садржајем друштвених медија 

трец́их страна; обезбеђивање привремене употребе 

рачунарског софтвера који се не може преузети у 

форми упита; обезбеђивање привремене употребе 

рачунарског софтвера који се не може преузети, за 

употребу у обављању упита о великим количинама 

података; обезбеђивање привремене употребе 

рачунарског софтвера који се не може преузети, у 

виду механизма упита који функционише кроз алате 

пословне интелигенције (би); обезбеђивање 

привременог коришц́ења онлајн софтвера вештачке 

интелигенције који се не може преузети, за 

олакшавање функционисања софтвера за машинско 

учење; пружалац апликационих услуга (асп) који 

садржи софтвер за омогуц́авање или олакшавање 

функционисања софтвера за машинско учење; 

обезбеђивање привременог коришц́ења онлајн 

софтвера који се не може преузети за машинско 

учење; обезбеђивање привременог коришц́ења 

онлајн софтверских алата који се не могу преузети, 

за развој софтвера; обезбеђивање привременог 

коришц́ења онлине софтвера који се не може 

преузети, за креирање корисничких интерфејса; 

пружалац апликационих услуга (асп) који садржи 

софтвер за омогуц́авање или олакшавање 

функционисања софтвера за изградњу корисничког 

интерфејса; електронско складиштење података; 

електронско складиштење фотографија; 

интерактивне услуге хостинга које омогуц́авају 

корисницима да објављују и деле сопствени садржај 

и слике на мрежи; обезбеђивање софтвера који се не 

може преузети, за управљање базом података; услуге 

рачунарске мреже; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети за 

испитивање јавног мњења; обезбеђивање софтвера 

који корисницима омогуц́ава постављање питања са 

опцијама одговора; услуге платформе као услуге 

(паас) које садрже технологију која омогуц́ава 

предузец́има, организацијама и појединцима да 

креирају и управљају својим присуством на мрежи и 

да комуницирају са онлајн корисницима 

информацијама и порукама у вези са њиховим 

активностима, производима и услугама и да се 

укључе у пословање и друштвено умрежавање; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети, и који садржи технологију 

која омогуц́ава корисницима да управљају својим 

налозима за пословно умрежавање; обезбеђивање 

привремене употребе софтвера који се не може 

преузети, за софтвер за гласовне команде и 

препознавање, софтвер за претварање говора у текст, 

софтверске апликације за управљање личним 

информацијама; платформа као услуга (паас) која 

садржи рачунарске софтверске платформе за софтвер 

личног асистента; платформа као услуга (паас) која 

садржи рачунарске софтверске платформе за куц́ну 

аутоматизацију и софтвер за интеграцију куц́них 

уређаја; платформа као услуга (паас) која садржи 

рачунарске софтверске платформе за софтвер 

бежичне комуникације за пренос гласа, звука, видеа 

и података; софтвер као услуга (саас) који садржи 

компјутерски софтвер за управљање личним 

информацијама; пружање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за приступ, 

контролу, прац́ење, претраживање, чување и дељење 

информација о темама од општег интереса; софтвер 

као услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер 

за употребу за повезивање и контролу интернет 

ствари (иот) електронских уређаја;; софтвер као 

услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер за 

друге који се користе за развој софтвера за 

управљање, повезивање и управљање електронским 

уређајима интернета ствари (иот); софтвер као 

услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер за 
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употребу као интерфејс за програмирање апликација 

(апи); дизајн, развој и одржавање власничког 

компјутерског софтвера за друге у области 

природног језика, говора, језика и препознавања 

гласа, искључујуц́и постпродукцију слика и звучних 

снимака; услуге техничке подршке и консултација за 

развој апликација; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге у вези са софтвером за 

гласовне команде и препознавање, софтвером за 

претварање говора у текст и софтверским 

апликацијама с гласовним могуц́ностима, куц́ном 

аутоматизацијом и софтвером за интернет ствари; 

пружање информација, вести и коментара из области 

науке и технологије, уређења дома, времена и 

графике, дизајна ентеријера, производа и модног 

дизајна; технолошке услуге, наиме услуге 

складиштења података; пружалац апликационих 

услуга (асп), наиме хостовање апликација 

рачунарског софтвера путем интернета других; 

консултантске услуге у вези са програмирањем 

управљања мултимедијалним апликацијама, 

компјутерским програмирањем, хардвером, 

софтвером и дизајном и спецификацијом 

рачунарског система; услуге софтвера као услуге 

(саас), наиме, хостинг софтвера за коришћење од 

стране других за коришћење пружање онлине базе 

података која садржи широк спектар информација од 

општег интереса путем интернета; обезбеђивање 

привремене употребе онлајн софтвера мобилних 

комуникацијских уређаја који се не може преузети, 

за побољшање мобилног приступа интернету путем 

рачунара, мобилних рачунара и мобилних 

комуникацијских уређаја; техничка подршка, наиме 

отклањање проблема са хардвером и софтвером 

рачунара и хардверским и софтверским проблемима 

мобилних рачунара и мобилних комуникацијских 

уређаја; консултације и дизајн хардвера и софтвера 

рачунара, мобилних рачунара и мобилних 

комуникационих уређаја; обезбеђивање привремене 

употребе рачунарског софтвера који се не може 

преузети, и који корисницима омогуц́ава приступ и 

преузимање рачунарског софтвера; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера и апликација које 

се не може преузети на мрежи за приступ аудио и 

видео датотекама, игрицама, друштвеним мрежама, 

текстуалним датотекама и мултимедијалним 

датотекама; пружалац апликационих услуга (асп) 

који садржи софтвер интерфејса за програмирање 

апликација (апи) за стриминг, складиштење и 

дељење видео игара, садржаја, података и 

информација; развој компјутерског софтвера у 

области мобилних апликација; пружање услуга 

техничке подршке, наиме решавање проблема с 

рачунарским софтвером у вези с коришћењем 

комуникацијске опреме; рачунарске услуге; ит 

услуге; услуге пружаоца апликационих услуга (асп), 

наиме, хостинг апликација рачунарског софтвера 

других; услуге пружаоца апликационих услуга (асп), 

са софтвером за е-трговину за употребу као пролаз за 

плац́ање који овлашц́ује обраду кредитних картица 

или директних плац́ања за трговце; услуге пружаоца 

апликационих услуга (асп), наиме, пружање, 

хостовање, управљање, развој и одржавање 

апликација, софтвера, веб страница и база података у 

областима информационих технологија, блокчејна, 

виртуелне валуте, дигиталне валуте, криптовалуте и 

дигиталне имовине; услуге пружаоца апликационих 

услуга (асп) које садрже софтвер за употребу у 

виртуелној валути, дигиталној валути, криптовалути 

и размени и трансакцијама дигиталне имовине; 

пружалац апликационих услуга (асп) који садржи 

софтвер који омогуц́ава или олакшава креирање, 

уређивање, отпремање, преузимање, приступање, 

гледање, постављање, приказивање, коментарисање, 

уграђивање, пренос и дељење или на други начин 

пружање електронских медија или информација 

путем интернета и комуникација мреже; услуге 

пружаоца апликационих услуга које садрже софтвер 

интерфејса за програмирање апликација (апи) за 

омогуц́авање корисницима да обављају електронске 

пословне трансакције путем глобалне рачунарске 

мреже; пужалац апликационих услуга (асп) који 

садржи софтвер за омогуц́авање или олакшавање 

куповине добара и услуга; софтвер као услуга (саас); 

платформе као услуге (паас); обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера за рачунарство у 

облаку који се не може преузети; обезбеђивање 

дистрибутивне леджер технологије; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, који омогуц́ава корисницима да 

прегледају, анализирају, снимају, чувају, надгледају, 

управљају, тргују и размењују дигиталну валуту, 

виртуелну валуту, криптовалуту, дигиталну и 

блокчејн имовину, дигитализовану имовину, 

дигиталне токене, криптовалуте токени и услужни 

токени; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети за слање, пријем, 

прихватање, куповину, продају, складиштење, 

пренос, трговање и размену дигиталне валуте, 

виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто жетона и услужних 

токена; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за 

имплементацију и евидентирање финансијских 

трансакција, за креирање налога и одржавање и 

управљање информацијама о финансијским 

трансакцијама на дистрибуираним јавним леджерима 

и пеер то пеер мрежама плац́ања равноправних 

корисника; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за обраду 

електронских плац́ања и за пренос средстава другима 
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и са других; обезбеђивање софтвера електронске 

финансијске платформе; обезбеђивање софтвера за 

употребу као апликациони програмски интерфејс 

(апи) за развој, тестирање и интеграцију софтверских 

апликација блокчејн; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, за 

пренос дигиталне валуте, виртуелне валуте, 

криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

токена и услужних токена између страна; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети, за употребу у 

финансијском трговању; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, за 

употребу у финансијској размени; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за коришц́ење у приступу финансијским 

информацијама и тржишним подацима и 

трендовима; обезбеђивање привремене употребе 

софтвера који се не може преузети, за управљање 

криптографском сигурношц́у електронских преноса 

преко рачунарских мрежа; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за коришц́ење са виртуелном валутом; 

обезбеђивање софтвера за употребу са дигиталном 

валутом; обезбеђивање софтвера за употребу са 

криптовалутама; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, за 

употребу са новчаником за дигиталну валуту и 

услугама складиштења; обезбеђивање софтвера за 

употребу као новчаник за криптовалуте; 

омогућавање приступа софтверу за употребу као 

електронски новчаник; обезбеђивање софтвера за 

употребу као дигитални новчаник; услуге 

електронског складиштења података; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за електронски трансфер средстава; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети за конверзију валута; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети, за прикупљање и 

дистрибуцију података; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, за 

платне трансакције; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, за 

повезивање рачунара са локалним базама података и 

глобалним рачунарским мрежама; обезбеђивање 

привремене употребе софтвера који се не може 

преузети, за креирање претраживих база података и 

података; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за управљање и 

валидацију трансакција дигиталне валуте, виртуелне 

валуте, криптовалуте, дигиталне имовине, блокчејн 

имовине, дигитализованог средства, дигиталног 

токена, крипто токена и услужног токена; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети, за креирање и управљање 

паметним уговорима; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, за 

управљање платним и мењачким трансакцијама; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети, за електронску размену 

валуте за дигиталну валуту, виртуелну валуту, 

криптовалуту, дигиталну и блокчејн имовину, 

дигитализовану имовину, дигиталне токене, крипто 

жетоне и услужне токене; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за коришц́ење у омогуц́авању електронског 

преноса средстава другима и са других; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети, за креирање 

децентрализоване дигиталне валуте отвореног кода 

за коришц́ење у трансакцијама заснованим на 

блокчејну; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за креирање 

децентрализоване виртуелне валуте отвореног кода 

за коришц́ење у трансакцијама заснованим на 

блокчејну; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за креирање 

децентрализоване криптовалуте отвореног кода за 

коришц́ење у трансакцијама заснованим на 

блокчејну; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за шифровање и 

омогуц́авање безбедног преноса дигиталних 

информација преко интернета, као и преко других 

начина комуникације између рачунарских уређаја; 

софтвер платформе дистрибуираног леджера за 

употребу у обради финансијских трансакција; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтвера 

који се не може преузети, за електронски трансфер 

средстава и конверзију валута; омогућавање 

приступа веб порталу који садржи блогове и 

публикације које се не могу преузети у виду чланака, 

колумни и информативних водича у областима 

виртуелних валута, дигиталних и блокчејн средстава 

и тржишних и трговинских трендова; платформа као 

услуга (паас) која садржи компјутерске софтверске 

платформе за продају и куповину дигиталне валуте, 

виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто жетона и корисних 

токена; софтвер као услуга (саас) који садржи 

рачунарске софтверске платформе за продају и 

куповину дигиталне валуте, виртуелне валуте, 

криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

жетона и услужних токена, дигиталне и блокчејн 

имовине, дигитализоване имовине, дигиталних 

токена, крипто жетона и помоц́них токена; 

платформа као услуга (паас) која садржи рачунарске 

софтверске платформе за управљање блокчејном и 

токенима, дистрибуираним рачунарским системима 
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за складиштење; софтвер као услуга (саас) који 

садржи рачунарске софтверске платформе за 

управљање блокчејном и токенима, дистрибуираним 

рачунарским системима за складиштење; 

компјутерске услуге, наиме, омогућавање приступа 

сигурним, приватним шифрираним услугама 

складиштења у облаку; компјутерске услуге, наиме, 

обезбеђивање децентрализоване платформе за 

складиштење у облаку отвореног кода; услуге 

шифровања података које садрже софтверску 

технологију блокчејн и пеер-то-пеер протоколе за 

обезбеђивање безбедног, приватног и шифрованог 

складиштења у облаку; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети за 

коришц́ење као новчаник за криптовалуте; претрага 

података; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за коришц́ење са 

блокчејн технологијом; софтвер као услуга (саас) 

који садржи софтвер за клиринг, алокацију, 

усклађеност, евидентирање и поравнање трговања у 

вези са дигиталном валутом, виртуелном валутом, 

криптовалутом, дигиталном и блокчејн имовином, 

дигитализованом активом, дигиталним токенима, 

крипто жетонима и корисним токенима; платформа 

као услуга (паас) која садржи софтвер за клиринг, 

алокацију, усклађеност, евидентирање и поравнање 

трговања у вези са дигиталном валутом, виртуелном 

валутом, криптовалутом, дигиталном и блокчејн 

имовином, дигитализованом имовином, дигиталним 

токенима, крипто жетонима и корисним токенима; 

платформа као услуга (паас) која садржи софтверске 

платформе за олакшавање трансакција и плац́ања 

коришц́ењем дигиталне валуте, виртуелне валуте, 

криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

токена и услужних токена који омогуц́авају 

корисницима да купују и продају производе и услуге 

другима; софтвер као услуга (саас) који садржи 

софтверске платформе за олакшавање трансакција и 

плац́ања коришц́ењем дигиталне валуте, виртуелне 

валуте, криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

жетона и услужних токена који омогуц́авају 

корисницима да купују и продају производе и услуге 

другима; софтверске платформе засноване на 

блокчејну и дистрибуиране рачунарске софтверске 

платформе за ревизију и верификацију дигиталних 

информација и кодова; дизајн, развој и 

имплементација софтвера за ревизију и безбедност за 

платформе засноване на блокчејну; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за коришц́ење у омогуц́авању сигурних 

трансакција; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за ревизију 

дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, 

дигиталне и блокчејн имовине, дигитализоване 

имовине, дигиталних токена, крипто токена и 

услужних токена; дизајн, развој и имплементација 

софтвера за дистрибуиране рачунарске платформе; 

дизајн, развој и имплементација софтвера за 

блокчејн; дизајн, развој и имплементација софтвера 

за дигиталну валуту, виртуелну валуту, 

криптовалуту, дигиталну и блокчејн имовину, 

дигитализовану имовину, дигитални токен, крипто 

токен и новчанике услужних токена; дизајн, развој и 

имплементација софтвера за услуге верификације 

трец́их страна за трансакције дигиталне валуте, 

укључујуц́и, али не ограничавајуц́и се на трансакције 

које укључују биткојн валуту; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за кориснике да купују и продају 

производе коришц́ењем дигиталне валуте, виртуелне 

валуте, криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине, 

дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто 

жетона и услужних токена; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за коришц́ење у приступу, читању, 

прац́ењу и коришц́ењу блоцкцхаин технологије; 

услуге техничког саветовања у вези са трансакцијама 

дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалута, 

дигиталних и блокчејн средстава, дигитализованих 

средстава, дигиталних токена, крипто токена и 

помоц́них токена; платформа као услуга (паас) која 

садржи рачунарске софтверске платформе за развој, 

примену и управљање рачунарским системима и 

апликацијама; софтвер као услуга (саас) који садржи 

рачунарске софтверске платформе за развој, примену 

и управљање рачунарским системима и 

апликацијама; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, што 

омогуц́ава корисницима да развијају, праве и 

покрец́у дистрибуиране апликације путем платформе 

за паметне уговоре и мреже за плац́ање отвореног 

кода; обезбеђивање привремене употребе софтвера 

који се не може преузети, за аутентификацију за 

контролу приступа и комуникације са рачунарима и 

рачунарским мрежама; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети, за 

коришц́ење у размени виртуелних предмета; 

обезбеђивање дигиталне размене;  обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети за коришц́ење у издавању дигиталне 

валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване као; пружалац 

апликационих услуга (асп); пружалац апликационих 

услуга (асп) који садржи апликациони програмски 

интерфејс (апи) који омогуц́ава онлајн услуге за 

друштвено умрежавање, развој софтверских 

апликација; пружалац апликационих услуга (асп) 

који садржи софтвер који је свестан локације за 

претрагу, одређивање и дељење локације робе, 

услуга и догађаја од интереса; пружалац 
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апликационих услуга (асп) који садржи софтвер за 

услуге мапирања; пружалац апликационих услуга 

(асп) који садржи софтвер за друштвено 

умрежавање, управљање садржајем друштвених 

мрежа, стварање виртуелне заједнице и пренос 

слика, аудио-визуелних и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текста, порука, 

реклама, медијских рекламних комуникација и 

информација; пружалац апликационих услуга (асп) 

који садржи софтвер за употребу у куповини, 

продаји, дизајнирању, управљању, прац́ењу, 

вредновању, оптимизацији, циљању, анализи, 

испоруци и извештавању о онлајн оглашавању и 

маркетинг; пружалац апликационих услуга (асп) који 

садржи софтвер који омогуц́ава или олакшава 

дељење и приказивање локације корисника, 

планирање активности са другим корисницима и 

давање препорука; пружалац апликационих услуга 

(асп) који садржи софтвер за омогуц́авање или 

олакшавање друштвеног и одредишног мапирања; 

пружалац апликационих услуга (асп) који садржи 

софтвер за омогуц́авање или олакшавање 

интеракције и комуникације између људи и 

платформи аи (вештачке интелигенције), наиме, 

ботови, виртуелни агенти и виртуелни асистенти; 

услуге пружаоца апликационих услуга (асп); услуге 

пружаоца апликационих услуга  (асп) које садрже 

софтвер за контролу, интеграцију, рад, повезивање и 

управљање гласовно контролисаним 

информационим уређајима, наиме, паметним 

потрошачким електронским уређајима повезаним са 

облаком и управљањем гласом и уређајима за 

електронске личне асистенте; пружалац 

апликационих услуга (асп), наиме, хостинг, 

управљање, развој и одржавање апликација, 

софтвера и веб страница, у области личне 

продуктивности, бежичне комуникације и мобилних 

апликација; пружалац апликационих услуга (асп), 

наиме пружање, хостовање, управљање, развој и 

одржавање апликација, софтвера, веб страница и 

база података у областима израчунавања рангирања 

веб страница на основу корисничког саобрац́аја; 

пружалац апликационих услуга (асп), наиме, 

удаљено хостовање компјутерских апликација 

других; пружалац апликационих услуга (асп), наиме, 

пружање, хостовање, управљање, развој и одржавање 

апликација, софтвера, веб локација и база података у 

областима бежичне комуникације, мобилног 

приступа информацијама и даљинског управљања 

подацима за бежичну испоруку садржаја на ручне 

рачунаре, лаптопове и мобилни електронски уређаји; 

пружалац апликационих услуга (асп), наиме 

пружање, хостовање, управљање, развој и одржавање 

апликација, софтвера, веб страница и база података у 

областима израчунавања рангирања веб страница на 

основу корисничког саобрац́аја; рачунарски 

консалтинг, компјутерско програмирање; 

консултације и дизајн рачунарског хардвера и 

софтвера; услуге консалтинга у области 

компјутерског хардвера, софтвера, апликација и 

мреже; компјутерске онлине услуге, наиме, пружање 

информација, интернетских веза и електронских 

извора у вези са спортом, здрављем и фитнесом; 

компјутерске услуге у виду пружања прилагођених 

интернет страница које садрже кориснички 

дефиниране или специфициране информације, 

особне профиле, виртуелну стварност, мешовиту 

стварност и садржај и податке проширене 

стварности; компјутерске услуге, наиме, креирање 

виртуелних заједница за регистроване кориснике да 

организују групе и догађаје, учествују у дискусијама, 

добију повратне информације од својих колега и 

учествују у друштвеном, пословном и друштвеном 

умрежавању; компјутерске услуге, наиме, 

поправљање онлине кориснички дефинисаног 

садржаја и реклама и креирање фидова (феедс) 

друштвених медија; компјутерске услуге, наиме, 

хостинг интернетских објеката за друге за 

организовање и вођење састанака, догађаја и 

интерактивних дискусија путем интернета и 

комуникационих мрежа; компјутерске услуге, наиме 

пружање информација у подручју технологије и 

развоја софтвера путем интернета; развој 

компјутерског софтвера; креирање, одржавање и 

хостовање веб странице и других рачунарских и 

електронских комуникационих мрежа које садрже 

информације, интернет везе и електронске ресурсе у 

области спорта и фитнеса; креирање, одржавање и 

хостовање интерактивне веб странице и других 

рачунарских и електронских комуникационих мрежа 

које омогуц́авају корисницима да уносе, приступају, 

прате напредак, прате и генеришу информације и 

достигнуц́а у области здравља, кондиције, личног 

вежбања, спорта и атлетскиј активности; креирање, 

одржавање и хостовање интерактивног веб сајта и 

других рачунарских и електронских комуникационих 

мрежа које омогуц́авају корисницима да се такмиче и 

упоређују спортске информације и достигнуц́а са 

другим корисницима; дизајн и развој хардвера и 

софтвера проширене стварности; дизајн и развој 

рачунарског хардвера и рачунарског софтвера; 

дизајн и развој интерактивног мултимедијалног 

софтвера; дизајн и развој хардвера и софтвера 

мешовите реалности; дизајн и развој хардвера и 

софтвера виртуелне реалности; услуге дељења 

датотека, наиме, пружање услуга на мрежи за друге с 

технологијом која корисницима омогуц́ава 

учитавање и преузимање електронских датотека; 

хостовање дигиталног садржаја на интернету; услуге 

мапирања; консултације и дизајн хардвера и 

софтвера мобилних рачунара и уређаја за мобилне 

комуникације; дизајн софтвера мобилних рачунара и 
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уређаја за мобилне комуникације за друге; 

рачунарски софтвер који се не може преузети за 

приказивање, агрегацију, анализу и организоваање 

података и информација из подручја здравља, 

велнеса, фитнеса, физичке активности, управљања 

тежином, спавања и исхране; компјутерски софтвер 

који се не може преузети за олакшавање интеракције 

и комуникације између људи и платформи аи 

(вештачке интелигенције), наиме, ботови, виртуелни 

агенти и виртуелни асистенти; рачунарски софтвер 

који се не може преузети, за дељење и приказивање 

локације корисника, планирање активности са 

другим корисницима и давање препорука; 

рачунарски софтвер који се не може преузети, за 

друштвено мапирање и мапирање одредишта; 

компјутерски софтвер који се не може преузети, за 

прац́ење фитнес, здравствених и велнес циљева и 

статистике; софтвер који се не може преузети, за 

креирање персонализованих програма фитнес 

тренинга; софтвер који се не може преузети, за 

креирање, управљање и приступ приватним групама 

које креирају корисници и којима управљају у 

оквиру виртуелних заједница; софтвер који се не 

може преузети, за наручивање и/или куповину роба и 

услуга; софтвер који се не може преузети, за обраду 

електронских плац́ања; софтвер који се не може 

преузети, за обезбеђивање виртуелног тржишта; 

софтвер који се не може преузети, за пружање услуга 

личног тренинга, тренинга и процене кондиције; 

софтвер који се не може преузети, за друштвено 

умрежавање, стварање виртуелне заједнице и пренос 

звука, видеа, слика, текста и података; софтвер који 

се не може преузети, за стримовање 

мултимедијалног забавног садржаја; софтвер који се 

не може преузети, за пренос, дељење, пријем, 

преузимање, приказивање, интеракцију са и пренос 

садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела, 

аудиовизуелних дела, књижевних дела, података, 

датотека, докумената и електронских дела; провајдер 

платформе за куповину огласа на мрежи, наиме, 

пружање софтверских програма који се не могу 

преузети, за омогуц́авање купцима и продавцима 

онлине оглашавања да купују и продају огласни 

инвентар; интернет софтвер за рачунарство у облаку 

који се не може преузети за употребу у електронском 

складиштењу података; интернет софтвер за 

рачунарство у облаку који се не може преузети за 

апликације и окружења виртуелне, мешовите и 

проширене стварности; рачунарски софтвер који се 

не може преузети, за коришћење у пружању 

малопродајних услуга и услуга наручивања широког 

спектра робе широке потрошње; платформа као 

услуга (паас) која садржи рачунарске софтверске 

платформе за употребу у куповини и ширењу 

реклама; платформа као услуга (паас) која садржи 

рачунарске софтверске платформе за друштвено 

умрежавање, управљање садржајем друштвених 

мрежа, стварање виртуелне заједнице и пренос 

слика, аудио-визуелних и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текста, порука, 

реклама, медија рекламне комуникације и 

информације; платформа као услуга (паас) која 

садржи компјутерске софтверске платформе за 

софтвер за гласовне команде и препознавање, 

софтвер за конверзију говора у текст, софтверске 

апликације за управљање личним информацијама; 

платформа као услуга (паас) која садржи софтверске 

платформе за друштвено умрежавање и пренос 

слика, аудио-визуелних садржаја, видео садржаја и 

порука; услуге платформе као услуге (паас) које 

садрже компјутерски софтвер који корисницима 

омогуц́ава да обављају електронско пословање и 

трансакције е-трговине; омогућавање приступа 

интерактивној веб локацији која омогуц́ава 

корисницима да уносе, приступају, прате напредак, 

прате и генеришу информације о исхрани, 

калоријама, здрављу, кондицији, личном вежбању, 

спорту и атлетским активностима и достигнуц́има; 

омогућавање приступа софтверу који се не може 

преузети, за пружање информација у вези са 

спортом, развојем атлетских вештина, кондиционим 

тренирањем и кондиционим тренингом преко веб 

сајта на мрежи и других рачунарских и електронских 

комуникационих мрежа за играчке конзоле, 

персоналне рачунаре, личне дигиталне уређаје и 

паметне телефоне; омогућавање приступа 

интерактивној веб страници која омогуц́ава 

корисницима да уносе, приступају, прате напредак, 

прате и генеришу калорије, кондицију, личне вежбе 

и информације и достигнуц́а у спорту; пружање 

услуге на мрежи која омогуц́ава корисницима да 

пренесу личне податке о идентитету и деле податке о 

личном идентитету са и између више онлајн 

објеката; пружање прилагођених услуга 

претраживања рачунара, наиме претраживање и 

враћање информација на посебан захтев корисника 

путем интернета; пружање информација из 

претраживих индекса и база података информација, 

укључујуц́и текст, електронске документе, базе 

података, графику, електронске медије, слике и 

аудио-визуелне садржаје путем интернета и 

комуникационих мрежа; обезбеђивање интернет 

претраживача; омогућавање приступа софтверу који 

се не може преузети, како би се омогуц́ило 

корисницима обављање електронских пословних 

трансакција путем интернета и комуникационих 

мрежа; омогућавање приступа онлајн погодностима 

са технологијом која омогуц́ава корисницима на 

мрежи да креирају личне профиле који садрже 

информације о друштвеним и пословним мрежама, 

да пренесу и деле такве информације међу 

вишеструким онлајн објектима да се укључе у 
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друштвено умрежавање и да управљају својим 

налозима на друштвеним мрежама; омогућавање 

приступа онлајн погодностима које корисницима 

дају могуц́ност да отпремају, мењају и деле аудио, 

видео, фотографске слике, текст, графику и податке; 

омогућавање приступа онлајн погодностима са 

технологијом која омогуц́ава онлајн корисницима да 

креирају личне профиле који садрже информације о 

друштвеним и пословним мрежама и да пренесу и 

деле такве информације између више онлајн 

објеката; омогућавање приступа онлајн софтверу 

који се не може преузети, за постављање, 

конфигурисање и контролу носивог рачунарског 

хардвера и носивих рачунарских периферија; 

омогућавање приступа онлајн сајтовима који 

корисницима дају могуц́ност да шаљу датотеке са 

једног рачунара на други, модификују и деле 

садржаје, информације, искуства и податке 

виртуелне реалности, мешовите и проширене 

стварности; обезбеђивање софтвера личног 

асистента; обезбеђивање платформи за претрагу које 

омогуц́авају корисницима да траже и примају 

фотографије, видео записе, текст, податке, слике и 

електронске радове; омогућавање приступа 

платформама за претрагу које омогуц́авају 

корисницима да траже и примају садржај, текст, 

визуелна дела, аудио дела, аудиовизуелна дела, 

књижевна дела, податке, датотеке, документе и 

електронска дела; омогућавање приступа софтверу 

социјалног помоћника; омогућавање приступа 

софтверу за омогуц́авање и договарање финансирања 

и дистрибуције прикупљених средстава и донација; 

омогућавање приступа софтверу за онлајн услуге 

прикупљања средстава у добротворне сврхе и услуге 

финансијских донација; обезбеђивање привременог 

приступа компјутерском софтверу који се не може 

преузети, за услуге мапирања; обезбеђивање 

привремене употребе рачунарског софтвера који се 

не може преузети и хостинг онлајн мрежних објеката 

како би се корисницима омогуц́ило приступ и 

преузимање компјутерског софтвера; обезбеђивање 

привремене употребе рачунарског софтвера који се 

не може преузети, и који омогуц́ава развој, процену, 

тестирање и одржавање мобилних софтверских 

апликација за преносне рачунарске уређаје, наиме 

мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне 

компјутере и компјутерске таблете; обезбеђивање 

привременог коришц́ења рачунарског софтвера који 

се не може преузети, за дељење и приказивање 

локације корисника, планирање активности са 

другим корисницима и давање препорука; пружање 

привременог коришћења компјутерског софтвера 

који се не може преузети, за друштвено мапирање и 

мапирање одредишта; пружање привременог 

коришц́ења компјутерског софтвера који се не може 

преузети, за проналажење садржаја и издавача 

садржаја и за претплату на садржај; пружање 

привременог коришц́ења рачунарског софтвера који 

се не може преузети, за приступ, прикупљање, 

приказивање, уређивање, повезивање, 

модификовање, организовање, означавање, 

стримовање, дељење, складиштење, пренос и на 

други начин пружање електронских медија, 

фотографија, слика, графика, аудио, видео записа, 

аудио-визуелни садржај, подаци и информације 

путем интернета и комуникационих мрежа; 

обезбеђивање привремене употребе софтвера за е-

трговину који се не може преузети, како би се 

омогуц́ило корисницима да обављају електронске 

пословне трансакције путем интернета; 

обезбеђивање привременог коришц́ења рачунарског 

софтвера који се не може преузети, за претраживање, 

одређивање и дељење локације робе, услуга и 

догађаја од интереса; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтверских апликација које се не могу 

преузети, за претраживање и идентификацију 

локалних и локацијских тачака интересовања, 

догађаја, знаменитости, могуц́ности запошљавања, 

забаве, културних догађаја, куповине и понуда; 

обезбеђивање привременог коришц́ења софтверских 

апликација које се не могу преузети, за пружање 

временских информација заснованих на локацији; 

обезбеђивање привремене употребе софтверских 

апликација које се не могу преузети, за пружање, 

повезивање или стримовање вести или информација 

о актуелним догађајима; обезбеђивање привременог 

коришц́ења софтвера који се не може преузети за 

модификацију фотографија, слика и аудио, видео и 

аудио-видео садржаја помоц́у фотографских филтера 

и ефеката виртуелне стварности, мешовите 

стварности и проширене стварности (ар), наиме, 

графике, анимација, текста, цртежа, геоознака, 

ознака метаподатака, хипервеза; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за фотографисање и снимање аудио, аудио-

визуелних и видео садржаја; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 

преузети, за отпремање, преузимање, архивирање, 

омогуц́авање преноса и дељења слика, аудио-

визуелног и видео садржаја и повезаног текста и 

података; обезбеђивање привременог коришц́ења 

софтвера који се не може преузети, за стриминг 

мултимедијалног забавног садржаја; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера и апликација које 

се не може преузети, за размену тренутних порука, 

пренос гласа преко интернета (воип), видео 

конференције и аудио конференције; обезбеђивање 

привременог коришц́ења интернетског софтвера који 

се не може преузети, за употребу у дизајнирању, 

управљању, мерењу, анализи, ширењу и 

приказивању реклама других; обезбеђивање 

привременог коришц́ења софтвера који се не може 
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преузети за фотографисање и снимање аудио, аудио-

визуелних и видео садржаја; обезбеђивање услуга 

интернет претраживача; изнајмљивање 

компјутерског софтвера који корисницима даје 

могуц́ност постављања, уређивања и дељења слика, 

видео записа и аудио-визуелних садржаја; софтвер 

као услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер 

за приступ, прегледање и претраживање онлајн база 

података, аудио, видео и мултимедијалних садржаја, 

игрица и софтверских апликација, тржишта 

софтверских апликација; софтвер као услуга (саас) 

који садржи компјутерски софтвер за приступ, 

контролу, прац́ење, претраживање, чување и дељење 

информација о темама од општег интереса; софтвер 

као услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер 

за повезивање, рад, интеграцију, контролу и 

управљање умреженим потрошачким електронским 

уређајима, куц́ним клима уређајима и производима 

за осветљење путем бежичних мрежа; софтвер као 

услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер који 

се користи за контролу самосталних информација 

контролисаних гласом и уређаја за личне асистенте; 

софтвер као услуга (саас) за употребу у дизајнирању, 

креирању и анализи података, метрика и извештаја у 

областима здравља, фитнеса, спавања, исхране и 

доброг здравља; услуге софтвера као услуге (саас) 

које садрже софтвер за слање и примање 

електронских порука, обавештења и упозорења; 

софтвера као услуга (саас) која садрже софтвер за 

употребу алгоритма за израчунавање и генерисање 

података за спортску активност, фитнес тренинг,  

процену нивоа кондиције у фитнесу, кондициони 

тренинг, препоруке за фитнес и постављање циљева; 

софвер као услуга (саас), наиме, хостинг софтвера за 

коришћење од стране других за коришћење 

алгоритма за израчунавање и генерисање података за 

спортску активност, фитнес тренинг, процјену нивоа 

кондиције, кондициони тренинг, препоруке за 

фитнес и постављање циљева; софтвер као услуга 

(саас), наиме, пружање прилагођене веб странице и 

мобилног портала за појединце са аналитиком 

података заснованом на физиолошким метрикама за 

потребе прац́ења здравља; софтвер као услуга (саас) 

који омогуц́ава корисницима да управљају налозима 

запослених, планирају и прате учешц́е запослених, 

као и омогуц́авају и управљају корпоративним 

фитнес и велнес програмима; софтвер за електронске 

поруке; услуге техничке подршке, наиме решавање 

проблема у виду дијагностицирања хардверских и 

софтверских проблема; технолошке услуге, наиме 

услуге складиштења података.  

Кл. 45:  услуге друштвеног умрежавања и упознавања 

на мрежи; услуге друштвеног умрежавања, друштвеног 

упознавања и упознавања које се пружају путем 

приступа компјутерским базама података и базама 

података у областима социјалног умрежавања, 

социјалног упознавања заказивања састанака; пружање 

информација из области друштвеног умрежавања и 

друштвеног упознавања; пружање услуга друштвеног 

умрежавања, наиме пружање информација у области 

личног развоја, самоусавршавања, самоиспуњења, 

добротворних, филантропских, волонтерских, јавних и 

друштвених услуга и хуманитарних активности; 

пружање услуга консијержа за друге како би се 

задовољиле потребе појединаца, наиме, резервација, 

олакшавање личних куповина, договарање личних 

испорука, извршавање захтеваних личних аранжмана, 

давање препорука о производима и услугама, пружање 

информација специфичних за купце ради задовољења 

индивидуалних потреба; правне услуге; преглед 

стандарда и пракси у вези са садржајем друштвених 

медија; консултације о усклађености у области 

друштвених медија; консултантске услуге у области 

друштвених мрежа на мрежи и услуга друштвених 

медија; услуге аутентификације; мрежа за друштвено 

улагање на мрежи у облику услуга он-лине друштвеног 

умрежавања у подручју улагања; пружање веб-

странице са информацијама о развоју приватности, 

безбедности, блокчејну и технологијама 

дистрибуираних књига и закона о управљању 

подацима; саветовање о усклађености са прописима у 

области дигиталне валуте, виртуелне валуте, 

криптовалуте, дигиталних и блокчејн средстава, 

дигитализованих средстава, дигиталних токена, крипто 

токена и апликација за помоц́не токене; услуга 

друштвеног умрежавања на мрежи за инвеститоре која 

омогуц́ава финансијску трговину и размену дигиталне 

валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и 

блокчејн имовине, дигитализоване имовине, 

дигиталних токена, крипто токена и услужних токена; 

услуге верификације пословне идентификације; услуге 

верификације идентификације; услуге онлајн 

друштвеног умрежавања; услуге личног консијержа за 

друге које се састоје од извршавања тражених личних 

аранжмана и резервација и пружања информација 

специфичних за клијенте како би се задовољиле 

индивидуалне потребе; пружање приступа 

компјутерским базама података и онлајн базама 

података за претраживање у областима друштвеног 

умрежавања, друштвеног упознавања и заказивања 

састанака; услуге друштвеног упознавања и 

умрежавања и заказивања састанака; услуге 

друштвеног умрежавања у вези са спортом, фитнесом и 

тренерским активностима које се пружају путем онлајн 

веб странице групе и других компјутерских и 

електронских комуникационих мрежа; услуге 

верификације корисника.  
 

(111) 83726 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-982 (220) 02.06.2022. 

 (151) 12.12.2022. 
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(732) Beijing Zhangguang 101 Science & Technology 

Co., Ltd., No.4, Yongchang Middle Road, Beijing 

Economic and Technological Development  Zone, 

Beijing, CN 

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

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.11; 27.07.01; 27.07.11; 28.03.00 

(511) Кл. 3:  лосиони за косу; шампони; регенератори 

за косу; козметички препарати за купање; фарбе за 

косу; препарати за коврџање косе; креме за тамњење 

косе; уља за косу; тоници за косу; пене за косу; 

ароматична етерична уља.  
 

(111) 83727 (181) 22.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1210 (220) 22.06.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(300) 97213709  11.01.2022.  US. 

(732) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 

South, Seattle, Washington 98134, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

CLOVER VERTICA 

(511) Кл. 7:  електрични млинови за кафу.  

Кл. 11:  електрични апарати за припремање кафе.  
 

(111) 83728 (181) 22.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1211 (220) 22.06.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(732) ANHUI HUAMI INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., 7/F, Building B2, Huami 

Global Innovation Center, No.900 Wangjiang West 

Road,, Hefei, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.11.10; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  компјутерске софтверске апликације, 

које се могу преузимати; паметне наочаре; паметни 

сатови; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; оперативни компјутерски 

програми, снимљени; апликациони софтвер за 

паметне телефоне који се може преузимати; бројачи 

корака (педометри); ваге; носиви уређаји за мерење 

активности; слушалице; камере [фотографске]; 

мерни инструменти; чипови [интегрисана кола]; 

сензори; наочаре за сунце.  

Кл. 10:  антиреуматске наруквице; антиреуматско 

прстење; медицински апарати и инструменти; 

наруквице за медицинске намене; монитори за 

одређивање телесне масноће; монитори за 

одређивање телесног састава; термометри за 

медицинску употребу; апарати за мерење артеријског 

крвног притиска; апарати за рехабилитацију тела за 

медицинске намене; мерачи пулса; монитори 

кисеоника у крви; апарати за праћење откуцаја срца; 

динамички екг монитори; чепићи за уши [уређаји за 

заштиту ушију]; апарати за масажу; слушна 

помагала.  

Кл. 14:  легуре од племенитих метала; кутије од 

племенитих метала; прстење [накит, накит  од 

америцијума/ам.]; наруквице [накит, накит од 

америцијума/ам.]; уметничка дела од племенитих 

метала; накит; часовници; сатови; каишеви за сатове; 

презентационе кутије за сатове.  

Кл. 35:  оглашавање; пружање пословних 

информација путем веб сајтова; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце робе и услуга; 

пословни менаджмент спортиста; промоција продаје 

за друге; системација информација у компјутерским 

базама података; књиговодство; претрага за  

спонзорства; услуге велепродаје и малопродаје у 

вези са производима за фитнес,електронским 

уређајима за праћење откуцаја срца, електронским 

чиповима, вагама, паметним сатовима, сатовима, 

слушалицама за главу и слушалицама за уши, 

наруквицама за медицинске намене, слушним 

помагалима, носивим уређајима за мерење 

активности, посебно носивим уређајима за мерење 

активности кисеоника у крви, крвног притиска, 

праћења спавања и температуре, одеће и машина за 

трчање;онлајн услуге велепродаје и малопродаје у 

вези са производима за фитнес, електронским 

уређајима за праћење откуцаја срца, електронским 

чиповима, вагама, паметним сатовима, сатовима, 

слушалицама за главу и слушалицама за уши, 

наруквицама за медицинске намене, слушним 

помагалима, носивим уређајима за мерење 

активности, посебно носивим уређајима за мерење 

активности кисеоника у крви, крвног притиска, 

праћења спавања и температуре, одеће и машина за 

трчање.  
 

(111) 83729 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1189 (220) 20.06.2022. 

 (151) 12.12.2022. 
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(732) BG UrbanLUX doo Beograd-Zvezdara, 

Захумска 65, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.01.05; 02.09.01; 11.03.02; 24.17.03; 27.05.01; 

27.05.04; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, бела, црвена  

(511) Кл. 39:  достава хране из ресторана.  

Кл. 43:  услуге ресторана; обезбеђивање хране и пића 

за госте ресторана; услуге хотела; услуге барова; 

услуге кетеринга; изнајмљивање просторија за 

рођенданске прославе; обезбеђивање објеката за 

банкете и друштвене догађаје за посебне прилике.  
 

(111) 83730 (181) 15.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1168 (220) 15.06.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(732) Hemijska industrija Župa d.o.o. Kruševac, 

Шандора Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS 

(540) 

BLAUVIT ULTRA SC 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди; хербициди.  
 

(111) 83731 (181) 07.04.2032. 

(210) Ж- 2022-652 (220) 07.04.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(732) RHEI LIFE d.o.o. Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,  

11000, Београд 

(540) 

RHEI LIFE 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 83732 (181) 04.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1276 (220) 04.07.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(732) SUSHI GROUP DOO BEOGRAD, Крунска 30, 

11000, Београд (Врачар), RS 

(740) Адвокат Милош Николић, Хаџи Ђерина 14, 

11000, Београд (Врачар) 

(540) 

 

(531) 27.03.01; 27.03.15; 27.05.01  

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

месни екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; јаја; млеко, сир, путер, јогурт и 

други млечни производи; уља и масти за исхрану.  

Кл. 35:  услуге продаје на мало у области хране и 

пића; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; оглашавање.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивање хране и пића; послуживање 

хране и пића; припремање хране и пића.  
 

(111) 83733 (181) 30.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1267 (220) 30.06.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(732) Dijana Stojanović pr radionica za dizajnersku 

delatnost GRAVITY STUDIO Niš, Бул. Светог Цара 

Константина 80-86, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.09; 

27.05.10  

(591) жута, црна.   

(511) Кл. 11:  опрема и прибор за осветљење 

фотографског и видео студија, дакле, континуирано 

осветљење, флуоресцентно осветљење, ЛЕД 

осветљење, волфрам светла, сијалице, лампе, 

моносветла, блицеви, модификатори светлости, софт 

боксови, кишобрани, рефлектори, светлосни шатори, 

троношци-стативи, позадински сталци, постоља за 

светла, кракови, видео уређаји, позадине, позадине, 

позадинске плоче, торбе, футроле, каишеви за 

камеру, окидачи, додаци за сочива, брза светла, 

додаци за брза светла.   
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Кл. 16:  опрема за фотографску позадину, наиме, 

бешавне папирне позадине, штампане папирне позадине 

које се штампају на папиру и винилу и полипапиру, 

винилне позадине и постоља за папирне и винилне 

позадине које се користе у професионалној фотографији; 

mat boards; презентацијске монтажне плоче и плоче за 

монтирање од пене.  

Кл. 24:  фотографска опрема, наиме, позадине од 

полиестера, позадине од муслина; ручно осликане 

позадине на тканини, обојене позадине од тканине, 

позадине од сомота; сталци за позадине од тканине и 

винила који се користе у професионалној 

фотографији; склопиве позадине од памука и 

полиестера са чврстим склопивим оквиром.  
 

(111) 83734 (181) 13.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1323 (220) 13.07.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(732) Југоремедија фабрика лекова д.о.о. 

Зрењанин, Панчевачка б.б., 26000, Зрењанин, RS 

(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41, 

11000, Београд 

(540) 

Vitarem 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.  
 

(111) 83735 (181) 12.01.2032. 

(210) Ж- 2022-30 (220) 12.01.2022. 

 (151) 12.12.2022. 

(732) SWEET COLLINA DOO, Пожешка 67а,  

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.03.25; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  

(511)Кл. 30: пите од меса; пецива; пециво од 

лиснатог теста напуњено чоколадом; палачинке; 

пикантне палачинке; сендвичи са сиром 

[чизбургери]; сендвичи; сендвич са виршлама. 

Кл. 35: услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима. 

Кл. 39: курирске услуге [достава пошиљки или робе]. 

Кл. 40: услужна производња хлеба. 

Кл. 43: услуге ресторана за самопослуживање; услуге 

ресторана. 
 

(111) 83736 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1197 (220) 20.06.2022. 

 (151) 14.12.2022. 

(732) Виногради и винарија Величковић д.о.о., 

Крушевачка 26, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.12; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02  

(591) златна  

(511) Кл. 16:  папир; постери; огласни панои од папира 

или картона; штампани материјал; памфлети; жигови 

[печати]; картон; каталози; омоти за папир; кљиге; 

корице; корице [канцеларијски материјал]; и коверте; 

печати; формулари [штампани]; канцеларијски 

материјал изузев намештаја; шаблони [од папира]; 

штампане ствари; кљижице; амбалажа за флаше од 

папира или картона; омотачи за флаше од картона или 

папира; натписи од папира или картона; налепнице.   

Кл. 20:  плута за флаше; поклопци за флаше 

неметалне; чепови за боце неметалне; бурад која 

нису од метала; бурад неметална.  

Кл. 21:  флаше (боце).  

Кл. 33:  алкохолна пића; вино и ракија.  
 

(111) 83737 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-783 (220) 27.04.2022. 

 (151) 14.12.2022. 

(732) Riddle 2019 доо Београд-Стари град, 

Скадарска 9, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 14.05.02; 14.05.19; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.01; 

26.11.07; 27.05.21; 29.01.12  

(591) бордо, светло сива.  

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

препарати за прављење напитака.  

Кл. 43:  услуге пружања хране и пића.  
 

(111) 83738 (181) 02.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1394 (220) 02.08.2022. 

 (151) 14.12.2022. 

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

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

ZOFKOL 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83739 (181) 02.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1395 (220) 02.08.2022. 

 (151) 14.12.2022. 

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

26300, Вршац, RS 

(540) 

ZOLSTYN 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83740 (181) 02.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1393 (220) 02.08.2022. 

 (151) 14.12.2022. 

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

26300, Вршац, RS 

(540) 

TRIANDA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83741 (181) 15.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1328 (220) 15.07.2022. 

 (151) 14.12.2022. 

(300) TW111003824  18.01.2022.  TW. 

(732) Lagis Enterprise Co., Ltd., No. 29, Gong 1st Rd, 

Dajia Dist., 437, Taichung City, TW 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 24.17.02; 26.07.25; 26.13.25  

(511) Кл. 10:  инструменти за абдоминалну 

хирургију; медицинске игле; каниле; медицински 

форцепс; хируршке штипаљке; хируршке маказе; 

медицинске сонде; сетови за инфузију; шприцеви; 

медицински усисни уређаји; хируршки симулатори; 

хируршки ретрактори; инструменти за шавове; 

хемостатске штипаљке за хируршке операције; 

хируршки инструменти; инструменти за ендоскопску 

хирургију; вреће за узимање узорака; медицински 

филтери; медицински уређаји за одвод дима; 

електро-хируршки инструменти.  
 

(111) 83742 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-594 (220) 30.03.2022. 

 (151) 14.12.2022. 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC , One 

Gillette Park, , Boston, Massachusetts 02127, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

SKIN CUSHION 

(511) Кл. 8:  бријачи и ножићи за бријање; 

дозатори/кутије, касете, држачи и патроне, све 

напред наведено прилагођено за, и садржи, ножиће 

за бријање.   
 

(111) 83743 (181) 20.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1349 (220) 20.07.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) DOO za preradu i konzerviranje mleka Mlekara 

Leskovac, Текстилна 97, 16000, Лесковац, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава, тегет, бела.  

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 30:  посластица од сира преливена чоколадом.  
 

(111) 83744 (181) 03.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1002 (220) 03.06.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) Јовановић Душан, Бранка Ћопића 6,  

22330, Нова Пазова, RS 
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(540) 

 

(531) 26.11.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.22; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, црвена, тамноплава.  

(511)Кл.  8: глетерице [ручни алати]; глетерице за 

зидове од гипсаних плоча [ручни алати]; ручни алати 

и справе [којима се ручно управља]; прибор за 

глачање тапета [ручни алати]; брусни сунђери. 

Кл. 20: канте, неметалне; пластичне посуде; затварачи од 

пластике за посуде; посуде, неметалне, за комерцијалну 

употребу; посуде, пластичне за амбалажу; пластичне 

посуде за складиштење за комерцијалну или 

индустријску употребу; кутије од пластике; пластичне 

кутије за превоз и складиштење; кутије за складиштење 

за општу употребу, неметалне; шрафови, неметални; 

наставци за причвршћивање шрафова, неметални; 

матице, навртци који нису од метала; ексери, који нису 

од метала. 

Кл. 21: пластичне канте; канте за 

испирање;пластичне посуде за употребу у кухињи; 

посуде за чување хране, топлотно изоловане; 

кухињске посуде; пластичне посуде; посуде за 

мешење [mix]; посуде за лепак; кутије за храну; 

саксије; тањирићи за саксије; жардињере од 

пластике; абразивни сунђери. 
 

(111) 83745 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-552 (220) 25.03.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) Apta Medica Internacional d.o.o. , Likozarjeva 

ulica 6, 1000, Ljubljana, SI 

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

(540) 

Eptanem 

(511) Кл. 5:  антибиотици; фармацеутски препарати; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; 

хемијски препарати за медицинску употребу; 

хемијски препарати за ветеринарску употребу; 

лекови за људску употребу; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови за ветеринарску употребу.  
 

(111) 83746 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1067 (220) 07.06.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо 

Суботица , Едвина Здовца бр. 8,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

LONTRAZOR 

(511) Кл. 5:  фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 83747 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1068 (220) 07.06.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо 

Суботица , Едвина Здовца бр. 8,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

ISKANDER 

(511) Кл. 5:  фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 83748 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1070 (220) 07.06.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо 

Суботица , Едвина Здовца бр. 8,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

SOKO 480 SL 

(511) Кл. 5:  фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 83749 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1069 (220) 07.06.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо 

Суботица , Едвина Здовца бр. 8, 

24000, Суботица, RS 

(540) 

DIV 

(511) Кл. 5:  фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 83750 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1147 (220) 14.06.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

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

11000, Београд 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

253 

(540) 

 

(531) 03.09.10; 03.09.24; 08.01.14; 19.03.05; 24.17.04; 

25.05.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.13  

(591) црна, ружичаста, жута, беж  

(511) Кл. 30:  крекери;  слани производи направљени 

од брашна.  
 

(111) 83751 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1071 (220) 07.06.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо 

Суботица , Едвина Здовца бр. 8,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

NABUKO 

(511) Кл. 5:  фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 83752 (181) 08.02.2032. 

(210) Ж- 2022-214 (220) 08.02.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) LOMAX COMPANY d.o.o., Максима Горког 20, 

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24  

(591) бела, црна, сива.  

(511) Кл. 3:  средства за прање; препарати за 

чишћење, полирање, рибање и нагризање; сапуни, 

течни сапуни; парфимерија; етерична уља, 

козметика, лосиони за косу, боје за косу; балзами, 

регенератори, хидрогени; препарати за негу лица, 

млека, тоници, гелови, маске за лице, пилинзи; 

препарати за негу тела, уља, креме, млека; препарати 

против целулита; препарати за депилацију, 

препарати за негу ноктију; остали козметички 

препарати; лакови за косу, пене за косу; пене за 

бријање; гелови за туширање; шампони; купке; 

парфимисане врећице; пасте за зубе; дезодоранси; 

санитарни препарати; детерџенти, препарати и 

супстанце за прање рубља; препарати за 

оплемењивање тканина, омекшивачи за тканине; 

препарати за отклањање флека; препарати за ручно 

прање; штирак за веш; средства за прање судова, 

кола и подова; средства за чишћење стакла; 

вишенаменска средства за чишћење и восак за 

полирање аутомобила.   

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

фластери, материјали за завијање; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање штеточина; 

препарати за уништавање гамади; фунгициди, 

хербициди.   

Кл. 21:  сунђери; четке; крпе за чишћење; артикли 

који се користе при чишћењу.   
 

(111) 83753 (181) 13.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1324 (220) 13.07.2022. 

 (151) 15.12.2022. 

(732) MIP Pharma-Preduzeće za promet i usluge 

d.o.o., Угриновачки пут 3. део, бр. 3, 11080, Београд, RS 

(540) 

Finadox 

(511) Кл. 5:  лекови; лекови за људску употребу; 

лекови за медицинску употребу; фармацеутски 

лекови; фармацеутски препарати и супстанце за 

употребу у урологији; фармацеутски препарати 

против хипертензије, антихипертензиви.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.05.2022. - 15.06.2022. године: 

 

Жиг рег. бр. 12471 чији је носилац AKER 

MATERIAL HANDLING AS, Fjordalleen 16, 0115 

Oslo, NO, престао је да важи дана 13.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 15522 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Globe 

House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB, 

престао је да важи дана 29.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 17223 чији је носилац Mitsubishi 

Corporation, 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP, престао је да важи дана 21.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 19595 чији је носилац Sumitomo 

Chemical Company, Limited, 27-1, Shinkawa 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP, престао је да важи дана 

15.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 19622 чији је носилац APTALIS 

PHARMA SAS, La Prévôté, Route de Bû, 78550 

Houdan, FR, престао је да важи дана 15.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 19633 чији је носилац Chevron 

Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) , 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 

California 94583, US, престао је да важи дана 

15.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39325 чији је носилац Unilever IP 

Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, 

престао је да важи дана 26.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 37084 чији је носилац 

Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje" akcionarsko 

društvo, Leskovac", LESKOVAC, VLAJKOVA 199, 

YU, престао је да важи дана 28.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39265 чији је носилац SONY 

MUSIC ENTERTAINMENT, 550 Madison Avenue, 

New York, New York, US, престао је да важи дана 

28.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39453 чији је носилац Bausch & 

Lomb Incorporated, One Bausch & Lomb Place, 

Rochester, New York 14604-2701, US, престао је да 

важи дана 28.05.2022. године. 

Жиг рег. бр. 39454 чији је носилац 

MADMANN TRADEMARK HOLDING COMPANY 

LTD., 9348 CIVIC CENTER DRIVE, BEVERLY 

HILLS, CALIFORNIA 90210, US, престао је да важи 

дана 28.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39473 чији је носилац AEP 

Industries Inc., 125 Philips Avenue, South Hackensack, 

New Jersey 07606, US, престао је да важи дана 

11.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 44906 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. 

KG, Binger Strasse 173, 55216 Boehringer am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 22.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48314 чији је носилац Natural 

Formulas Limited (British Virgin Islands company), 

Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, BRITISH 

VIRGIN ISLANDS, IS, престао је да важи дана 

24.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47802 чији је носилац Norske 

Skogindustrier ASA,  Karenslyst allé 49, 0279 Oslo, NO, 

престао је да важи дана 30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48191 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 04.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47865 чији је носилац ELAN, d.d., 

Begunje 1, Sl-4275 Begunje na Gerenjskem, Slovenija, 

SI, престао је да важи дана 04.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64994 чији је носилац Preduzećе 

za trgovinu na malo ŠTAMPA SISTEM d.o.o.  , Bulevar 

Milutina Milankovića 19, Novi Beograd, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 17.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65100 чији је носилац 

Prehrambena industrija Aleva doo Novi Kneževac, 

Светозара Милетића 15, 23330 Нови Кнежевац, RS, 

престао је да важи дана 17.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65188 чији је носилац Glaxo 

Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 

17.05.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 65525 чији је носилац All me 

cosmetics and pharmaceuticals, d.o.o., Resavska 21/3, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

17.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65520 чији је носилац All me 

cosmetics and pharmaceuticals, d.o.o., Resavska 21/3, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

17.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65301 чији је носилац RB Hygiene 

Home Switzerland AG, Richtistrasse 5, 8304 Wallisellen, 

CH, престао је да важи дана 17.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64347 чији је носилац 

APATINSKA PIVARA APATIN DOO, 25260 Apatin, 

Trg Oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана 

18.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65122 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

18.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66109 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

18.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65065 чији је носилац ADOC 

d.o.o., Milorada Jovanovića 11, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 18.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65851 чији је носилац 

GRUPOVINA DOO BEOGRAD , Милентија 

Поповића 9, 11070 Нови Београд, RS, престао је да 

важи дана 19.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65497 чији је носилац INDAS 

INDUSTRIJSKI INŽINJERING, Društvo sa 

ograničenom odgovornošću Novi Sad, Heroja Pinkija 95, 

21000 Novi Sad, RS, престао је да важи дана 

19.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65124 чији је носилац INDAS 

INDUSTRIJSKI INŽINJERING, DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD, 

Heroja Pinkija 95, 21000 Novi Sad, RS, престао је да 

важи дана 19.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65182 чији је носилац Philip 

Morris Operations a.d. Niš, Bulevar 12. februara 74, 

18000 Niš, RS, престао је да важи дана 19.05.2022. 

године. 

Жиг рег. бр. 65177 чији је носилац MasterCard 

International Incorporated (Delaware corporation), 2000 

Purchase Street Purchase, New York 10577-2509, US, 

престао је да важи дана 19.05.2022. године 

 

Жиг рег. бр. 65179 чији је носилац Celanova 

Capital d.o.o., Goranska bb, 26300 Vršac, RS, престао 

је да важи дана 19.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65531 чији је носилац Preduzeće 

za spoljnu i unutrašnju trgovinu "ECKO" d.o.o. Beograd, 

Jurija Gagarina 91/30, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 22.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65144 чији је носилац Petar Palfi, 

Tadeuša Košćuška 96, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 22.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65129 чији је носилац Филип 

Милосављевић, Мачванска 19, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 22.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65134 чији је носилац Euronext 

N.V., Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, NL, престао 

је да важи дана 23.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65371 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 23.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65372 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 23.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65373 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

23.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65370 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

23.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65374 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

23.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64364 чији је носилац 

APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o., 25260 Apatin, 

Trg oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана 

24.05.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 65203 чији је носилац Johannes 

Paulus De Jong, Dammekant 50a, 2411 CE Bodegraven, 

NL, престао је да важи дана 24.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66846 чији је носилац KINESKI 

TRGOVINSKI CENTAR ZMAJ D.O.O., Autoput br. 

20, 11080 Zemun, RS, престао је да важи дана 

24.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65014 чији је носилац Mars, 

Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, VA 22101-

3883, US, престао је да важи дана 24.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65171 чији је носилац PD 

SOUTHEAST EUROPEAN INSTITUTE D.O.O. 

(SEEI), Kumodraška 241, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 24.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65587 чији је носилац Бојан 

Радуловић, Булевар Арсенија Чарнојевића 94, 11070 

Нови Београд, RS, престао је да важи дана 

24.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65043 чији је носилац Привредно 

друштво за спољну и унутрашњу трговину 

"ОПТИМА МОДРИЧА" д.о.о., Булевар Михајла 

Пупина бр. 115, 11070 Нови Београд, RS, престао је 

да важи дана 25.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65303 чији је носилац FMC 

CORPORATION, 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US, престао је да важи дана 

26.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65304 чији је носилац FMC 

CORPORATION, 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US, престао је да важи дана 

26.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65170 чији је носилац Агенција за 

курирске услуге БГ Курир, Лазаревачки друм 1, 

Београд-Чукарица, RS, престао је да важи дана 

29.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65553 чији је носилац Самостално 

занатско трговинско комисиона радња "МРВИЦА" 

Жана Ђурић ПР, Светог Ахилија бр. 8, 31230 Arilje, 

RS, престао је да важи дана 29.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65071 чији је носилац Nocciolla 

d.o.o., Bulevar oslobođenja br. 245, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65069 чији је носилац Nocciolla 

d.o.o., Bulevar oslobođenja br. 245, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 30.05.2022. године. 

Жиг рег. бр. 65070 чији је носилац Nocciolla 

d.o.o., Bulevar oslobođenja br. 245, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65006 чији је носилац "Пан 

Комерц" д.о.о., Књаза Милоша 92/1, Пожега, RS, 

престао је да важи дана 30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64964 чији је носилац DROGA 

KOLINSKA, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 

1544 Ljubljana, SI, престао је да важи дана 

30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65021 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао 

је да важи дана 30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65219 чији је носилац AXA 

NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO, Bulevar Mihajla 

Pupina br. 6, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да 

важи дана 30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65083 чији је носилац Удружење 

грађана за демократију и грађaнско образовање 

"Грађанске иницијативе", Цара Душана 70/5, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 30.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65451 чији је носилац Удружење 

грађана за демократију и грађанско образовање 

"Грађанске иницијативе", Цара Душана 70/5, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 30.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65104 чији је носилац Preduzeće 

SUSHI INTERNATIONAL za unutrašnju i spoljnu 

trgovinu doo Beograd, Jurija Gagarina 89/165, 11070 

Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 30.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64389 чији је носилац 

Farmaceutsko-hemijska industrija ZDRAVLJE, 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac , 

RS, престао је да важи дана 30.05.2022. године 

 

Жиг рег. бр. 64390 чији је носилац 

Farmaceutsko-hemijska industrija ZDRAVLJE, 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac , 

RS, престао је да важи дана 30.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64391 чији је носилац 

Farmaceutsko-hemijska industrija ZDRAVLJE, 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac , 

RS, престао је да важи дана 30.05.2022. године 
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Жиг рег. бр. 65222 чији је носилац Јавно 

предузеће за развој планинског туризма СТАРА 

ПЛАНИНА, Милоша Обилића број 1, 19350 

Књажевац, RS, престао је да важи дана 30.05.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65270 чији је носилац VAMA 

d.o.o., Jove Ilića 54, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 31.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65271 чији је носилац VAMA 

d.o.o., Jove Ilića 54, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 31.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65082 чији је носилац "Пан 

Комерц" д.о.о., Књаза Милоша 92/1, Пожега, RS, 

престао је да важи дана 31.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65268 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju i dizajn odeće FASHION CORNER 

Društvo sa ograničenom odgovornošću, Mirijevski venac 

br. 16/79, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

31.05.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65103 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 01.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64440 чији је носилац Rajić 

Miroslava, Balzakova 19, 21000 Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 01.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65229 чији је носилац 

Nicoventures Limited, 1 Water Street, London, WC2R 

3LA, UK, престао је да важи дана 01.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65205 чији је носилац AVERY 

DENISON CORPORATION, 207 Goode Avenue 

Glendale, California 91203, US, престао је да важи 

дана 02.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65483 чији је носилац Друштво сa 

ограниченом одговорношћу за производњу и 

трговину БГ ПРОДУКТ 1996, Омладинска 5, 

Крушевац, RS, престао је да важи дана 02.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65614 чији је носилац 

COTOLAND DOO Cerovac, Ваљевски пут бб, 15224 

Церовац, RS, престао је да важи дана 02.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65233 чији је носилац МONUS 

d.o.o. Beograd - Zemun, 11080 Zemun, Aleksandra 

Dubčeka 14, RS, престао је да важи дана 05.06.2022. 

године. 

Жиг рег. бр. 65934 чији је носилац Atlantic 

Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 06.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65189 чији је носилац JT 

International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 

26, CH, престао је да важи дана 07.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65146 чији је носилац JT 

International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 

26, CH, престао је да важи дана 07.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65190 чији је носилац JT 

International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 

26, CH, престао је да важи дана 07.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65147 чији је носилац 

Биомедицински центар Института "Торлак" д.о.о., 

Војводе Степе 458, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 07.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65133 чији је носилац 

Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover NJ 07936, US, престао је да 

важи дана 07.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65389 чији је носилац PhPhilip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

CH, престао је да важи дана 08.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64833 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija " ZDRAVLJE", 

akcionarsko društvo, 16000 Leskovac, Vlajkova 199, 

RS, престао је да важи дана 08.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65975 чији је носилац SERBIA 

BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE 

d.o.o., Булевар Пека Дапчевића 19, Београд, RS, 

престао је да важи дана 08.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65387 чији је носилац Kirby 

Building Systems Kuwait Company S.A.K. (C), P.O. 

Box 23933 Safat - 13100 Kuwait, KW, престао је да 

важи дана 08.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65534 чији је носилац CIMAB SA, 

CALLE 206 No 1926 e/19 y 21, Atabey, Playa, La 

Habana, CU, престао је да важи дана 08.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65126 чији је носилац Vivo 

Shopping Park d.o.o. Beograd, Patrijarha Varnave br. 13, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

08.06.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 65136 чији је носилац Габор 

Ковач, Матије Гупца 5, Суботица, RS, престао је да 

важи дана 09.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66758 чији је носилац JAKKS 

Pacific, Inc., 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, 

California 90265, US, престао је да важи дана 

09.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65184 чији је носилац Буги 

ентеријери плус д.о.о., Браће Николић бр. 35, 31205 

Севојно, RS, престао је да важи дана 09.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64497 чији је носилац 

INDUSTRIJA VODE AQUA COM DOO , Gradac bb, 

Raška , RS, престао је да важи дана 09.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65354 чији је носилац MUSIC 

Group IP Limited, International Business Company, 

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road 

Town, Tortola, VG, престао је да важи дана 

09.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65132 чији је носилац ViiV 

Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, 

Middlesex TW8 9GS, Brentford, GB, престао је да 

важи дана 12.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65175 чији је носилац Yudeco 

preduzeće za ugostiteljstvo, turizam i usluge doo 

Beograd, Juhorska 13/19, 11000 Beograd-Palilula, RS, 

престао је да важи дана 12.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65127 чији је носилац 

ЗЛАТИБОРАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД - 

Жарково, Мојковачка 58, Београд-Жарково, RS, 

престао је да важи дана 12.06.2022. године. 

Жиг рег. бр. 65263 чији је носилац "DB & CO" 

доо Бешка, Цара Лазара 64, Бешка, RS, престао је да 

важи дана 14.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65390 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 14.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64554 чији је носилац PharmaSwiss 

d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 15.06.2022. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 65305 чији је носилац 

"ЈAGODINSKA VINARIJA 1897" DОО, Bagrdanska 

bb, 35000 Jagodina, RS, престао је да важи дана 

16.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65386 чији је носилац 

"ЈAGODINSKA VINARIJA 1897" DОО, Bagrdanska 

bb, 35000 Jagodina, RS, престао је да важи дана 

16.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65148 чији је носилац Menchie's 

Group, Inc. (a California Corporation), 16027 Ventura 

Boulevard, Suite 301, Encino, California 91436, US, 

престао је да важи дана 16.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65486 чији је носилац ДРАГО 

БРКЉАЧ, Нови Сад, Петефи Шандора 67, RS, 

престао је да важи дана 08.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 68044 чији је носилац 

NOVOSADSKA MLEKARA DOO NOVI SAD - U 

PRINUDNOJ LIKVIDACIJI, Novi Sad, Rumenička  1  

1, RS, престао је да важи дана 22.10.2019. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.11.2022. - 15.12.2022. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15308 

промењена је у THERMO KING LLC, 314 W. 90th 

Street, Minneapolis, Minnesota 55420, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22135 

промењена је у Astellas Pharma Inc. , 5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25021 

промењена је у GGB U.S. Holdco LLC, 700 Mid 

Atlantic Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26658 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26736 

промењена је у DALE CARNEGIE & ASSOCIATES, INC., 

58 South Service Rd., Suite 301, Melville, New York, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39753 

промењена је у CAMPARI AMERICA LLC, 1114 

Avenue of the Americas, 19th Floor, New York, NY 

10036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39913 

промењена је у Astellas Pharma Inc. , 5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39914 

промењена је у Astellas Pharma Inc. , 5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39991 

промењена је у SOCIETE JAS HENNESSY & Co, Rue 

de la Richonne, 16100, Cognac, FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41585 

промењена је у Sanofi Mature IP, 82 Avenue Raspail, 

94250 Gentilly, FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41682 

промењена је у Sanofi Mature IP, 82 Avenue Raspail, 

94250 Gentilly, FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44438 

промењена је у THERMO KING LLC, 314 W. 90th 

Street, Minneapolis, Minnesota 55420, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48529 

промењена је у Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48530 

промењена је у Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49107 

промењена је у Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49845 

промењена је у Parlophone Records Limited, 27 

Wrights Lane , London W8 5 SW, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50404 

промењена је у GB BIOSCIENCES LLC, 2239 Haden 

Road, Houston, Texas 77015, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50818 

промењена је у Astellas Pharma Inc. , 5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50898 

промењена је у Astellas Pharma Inc. , 5-1, Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51700 

промењена је у DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU DADI-CAFE PASCALIN 

DOO BEOGRAD (VRAČAR), Интернационалних 

бригада бр.22, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55204 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55205 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55440 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55441 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 55442 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55527 

промењена је у KABUSHIKI KAISHA YAKULT 

HONSHA , 1-10-30, Kaigan, Minato-ku, Tokyo, 105-

8660, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63336 

промењена је у Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, London SE1 2AQ, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64095 

промењена је у Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside , London SE1 2AQ, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64936 

промењена је у Homoljska voda d.o.o. Neresnica, 

Хомољска 2А, 12240 Нересница, Кучево, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65155 

промењена је у Terme di Crodo Srl, Viale Sarca 226, 

20126 Milano, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65206 

промењена је у Homoljska voda d.o.o. Neresnica, 

Хомољска 2А , 12240 Нересница, Кучево, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65207 

промењена је у Homoljska voda d.o.o. Neresnica, 

Хомољска 2А, 12240 Нересница, Кучево, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65208 

промењена је у Homoljska voda d.o.o. Neresnica, 

Хомољска 2А, 12240 Нересница, Кучево, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65408 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65409 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65782 

промењена је у Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd., No.555 Qianmo Road, Binjiang 

District, Hangzhou, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65874 

промењена је у GUANGXI GOLDEN THROAT CO., 

LTD. , No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, Guangxi 

, CN; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65894 

промењена је у APOTEKARSKA USTANOVA LILLY 

DROGERIE Beograd, Патријарха Димитрија бр. 14, 

11090 Београд-Раковица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65895 

промењена је у APOTEKARSKA USTANOVA LILLY 

DROGERIE Beograd, Патријарха Димитрија 14, 

11090 Београд-Раковица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65921 

промењена је у Homoljska voda d.o.o. Neresnica, 

Хомољска 2А, 12240 Нересница, Кучево, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65953 

промењена је у ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ, 

Краља Петра 46, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65954 

промењена је у ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ, 

Краља Петра 46, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66304 

промењена је у GUANGXI GOLDEN THROAT CO., 

LTD. , No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, Guangxi 

, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66442 

промењена је у The Hershey Company, a corporation 

organized under the laws of the State of Delaware, 19 

East Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68044 

промењена је у NOVOSADSKA MLEKARA DOO 

NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI, Novi Sad, 

Rumenička  1  1, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70157 

промењена је у EKOS LLC, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, New Castle County, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71436 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72634 

промењена је у PD EKSTRA-PET DOO, BEOGRAD, 

Краља Милана 31, спрат I, бр. стана 1 , 11000 

Београд-Врачар, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72824 

промењена је у PD EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, 

Краља Милана 31, спрат I, бр. стана 1 , 11000 

Београд-Врачар, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 72840 

промењена је у PD EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, 

Краља Милана 31, спрат I, бр. стана 1 , 11000 

Београд-Врачар, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79456 

промењена је у Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79459 

промењена је у Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79461 

промењена је у Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79464 

промењена је у Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79466 

промењена је у Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81554 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81555 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 83386 

промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE ŠLARAFIJA DOO , 

Мaкензијева 69, Београд-Врачар, RS; 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 19478 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 26478 извршен је пренос на Peak 

Finance Holdings LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, 

Suite 1300, Chicago, Illinois 60654, US; 

 

За жиг бр. 26658 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 29438 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 35815 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 41987 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 41988 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 42620 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 42664 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 42811 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 43341 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 44855 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 45382 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 45645 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 46555 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 46841 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 46992 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 49417 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 
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За жиг бр. 50404 извршен је пренос на 

Syngenta Crop Protection, LLC, 410 Swing Road, 

Greensboro, North Carolina 27409, US; 

 

За жиг бр. 50706 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 50915 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 52896 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 53922 извршен је пренос на 

ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT (2001) 

PTE LTD, 168 Robinson Road, #30-01, Capital Tower, 

068912, Singapore, SG; 

 

За жиг бр. 55204 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 55205 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 55440 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 55441 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 55442 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 55559 извршен је пренос на Cilag 

GmbH International, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 56083 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 56940 извршен је пренос на JC New 

Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH; 

 

За жиг бр. 57588 извршен је пренос на Владан 

Живановић, Обилићева 8, Осечина, RS; 

 

За жиг бр. 62075 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

За жиг бр. 63019 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 64936 извршен је пренос на Allied 

Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички друм 18, 11080, 

Земун-Београд, RS; 

 

За жиг бр. 65206 извршен је пренос на Allied 

Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички друм 18, 11080, 

Земун-Београд, RS; 

 

За жиг бр. 65207 извршен је пренос на Allied 

Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички друм 18, 11080, 

Земун-Београд, RS; 
 

За жиг бр. 65208 извршен је пренос на Allied 

Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички друм 18, 11080, 

Земун-Београд, RS; 
 

За жиг бр. 65921 извршен је пренос на Allied 

Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички друм 18, 11080, 

Земун-Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66197 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 
 

За жиг бр. 67638 извршен је пренос на Владан 

Живановић, Обилићева 8, Осечина, RS; 

 

За жиг бр. 68836 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 
 

За жиг бр. 68837 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 
 

За жиг бр. 69902 извршен је пренос на Владан 

Живановић, Обилићева 8, Осечина, RS; 

 

За жиг бр. 70157 извршен је пренос на Boston 

Scientific Scimed, Inc., One Scimed Place, Maple 

Grove, MN 55311, US; 
 

За жиг бр. 71246 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 
 

За жиг бр. 71436 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 72035 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 
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За жиг бр. 72036 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 72037 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 72412 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 72415 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 72821 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 73945 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 73946 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 73947 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 73948 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 73949 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 73950 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 74429 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 74479 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 74822 извршен је пренос на BGI 

Genomics Co., Ltd. , Floors 7-14, Building No. 7,  BGI 

Park, No. 21 Hong’an 3rd Street , 518083, Yantian 

District, Shenzhen, Guangdong, CN; 

За жиг бр. 74927 извршен је пренос на 

BEOGRADSKI MARATON d.o.o., Др. Иве Поповића 

Ђанија 3а, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74928 извршен је пренос на 

BEOGRADSKI MARATON d.o.o., Др Иве Поповића 

Ђанија 3а, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74929 извршен је пренос на 

BEOGRADSKI MARATON d.o.o., Др Иве Поповића 

Ђанија 3а, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75102 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 75103 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 75104 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 75424 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78077 извршен је пренос на 

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İş 

Kuleleri Levent Mah. Meltem  Sokak No:10 Kule:2 

Kat:24 4. Levent, Beşiktaş İstanbul, TR; 

 

За жиг бр. 78112 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78113 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78166 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78167 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78228 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78229 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 
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За жиг бр. 78230 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78231 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 78232 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 79456 извршен је пренос на Ušće 

Tower Two d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 

85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 79459 извршен је пренос на Ušće 

Tower Two d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 

85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 79461 извршен је пренос на Ušće 

Tower Two d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 

85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 79464 извршен је пренос на Ušće 

Tower Two d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 

85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 79466 извршен је пренос на Ušće 

Tower Two d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 

85 б, 11070, Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 80217 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 80218 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 80219 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 80221 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 80931 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 80932 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 81056 извршен је пренос на Merck 

Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.  , P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, US; 

 

За жиг бр. 81526 извршен је пренос на 

OBJEKTIV DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU TREBINJE, Церска 8, 89101 

Требиње, BA; 

 

За жиг бр. 83218 извршен је пренос на Стефан 

Димић, Оморика 1/9, 11030, Београд-Чукарица, RS; 

 

За жиг бр. 83226 извршен је пренос на Стефан 

Димић, Оморика 1/9, 11030, Београд-Чукарица, RS; 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 78685 уписана је лиценца на 

Rosenergoatom, Joint-Stock Company (REA JSC), 25 

Ferganskaya St., 109507, Moskva, RU; 

 

За жиг бр. 78686 уписана је лиценца на 

Rosenergoatom, Joint-Stock Company (REA JSC), 25 

Ferganskaya St., 109507, Moskva, RU; 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 43350 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 48620 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 59682 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 59683 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 59902 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 61464 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 
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За жиг бр. 61465 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 61466 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 69316 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 69705 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 69826 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 71271 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 71399 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 75012 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 76242 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 

 

За жиг бр. 76243 уписана је залога на Unicredit 

Bank Srbija a.d. Beograd, Рајићева 27-29, Београд 

11000; Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, 

Вука Караџића 10, Београд 11000., , RS; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  43/2022 - 47/2022 (10.11.2022. – 08.12.2022.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1696015 

(151) 06.02.2022 

(540) 

 

(732) DSM GRUP 

DANIŞMANLIK 

İLETİŞİM VE SATIŞ 

TİCARET A.Ş. 

(511)  03  18  25  35 

 

(111) 1696016 

(151) 06.02.2022 

(540) 

 

(732) DSM GRUP 

DANIŞMANLIK 

İLETİŞİM VE SATIŞ 

TİCARET A.Ş. 

(511)  25  35 

 

(111) 1696024 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) CLERMON ET 

ASSOCIES 

(511)  09  25  28 

 

(111) 1696025 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) CLERMON ET 

ASSOCIES 

(511)  09  14  18  25  28 

 

(111) 1696031 

(151) 17.08.2022 

(540) 

 

(732) YENİ 

MAĞAZACILIK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  35  36 

 

(111) 1696032 

(151) 22.04.2022 

(540) 

APAFIX SG+ 

(732) Apacor Limited 

(511)  01  05  10 

 

(111) 1696034 

(151) 06.06.2022 

(540) 

 

(732) OOO "GRILLD" 

(511)  01  02  03  06  11  17  

19  27  28  32  37  41  44 

 

(111) 1696042 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) UAB 

"STARlNVESTUM" 

(511)  03  06  07  11  35  42 

 

(111) 1696125 

(151) 22.04.2022 

(540) 

DIAMIND 

(732) ANTARES VISION 

S.p.A. 

(511)  07  09  35  37  42 

 

(111) 1696128 

(151) 25.04.2022 

(540) 

 

(732) KAZAR Group 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511)  03  04  05  06  09  14  

16  18  21  24  25  26  35 

(111) 1696129 

(151) 28.03.2022 

(540) 

 

(732) PPF a.s. 

(511)  09  16  35  36  37  38  

41  42 

 

(111) 1696132 

(151) 08.05.2022 

(540) 

 

(732) BASAL TEKNİK 

TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03  04  05  07  10  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  26  27  35 

 

(111) 1696137 

(151) 24.05.2022 

(540) 
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(732) JOHN RICH & SONS 

INVESTMENT HOLDING 

COMPANY 

(511)  03  09  18  24  25  35  

41  42 

 

(111) 1696138 

(151) 24.05.2022 

(540) 

 

(732) ARBO SOCIETA' 

PER AZIONI 

(511)  09  11  35 

 

(111) 1696141 

(151) 13.06.2022 

(540) 

RENEWABLE 

ENERGY by 

HIRSCHMANN 

AUTOMOTIVE 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1696147 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) INTRAL d.o.o. 

(511)  25  28  35 

 

(111) 1696148 

(151) 05.07.2022 

 

(540) 

 

(732) RHOFA S.R.L. 

(511)  09  11  35 

 

(111) 1696150 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) Stropus Ltd. 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1696159 

(151) 02.08.2022 

(540) 

SUPERUNIVERSA

LE 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511)  12 

 

(111) 1696203 

(151) 21.06.2022 

(540) 

SHI 

(732) SHI International 

Corp. 

(511)  37 

 

(111) 1696206 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1696208 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Reeva 

(732) NEVA SYSTEMS 

LIMITED 

(511)  09 

(111) 1696219 

(151) 04.10.2022 

(540) 

 

(732) FICOSOTA OOD 

(511)  03  05  16 

 

(111) 1696241 

(151) 01.09.2022 

(540) 

 

(732) NOBLEWOOD 

LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1696242 

(151) 01.09.2022 

(540) 

 

(732) NOBLEWOOD 

LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1696253 

(151) 06.02.2022 

(540) 

 

(732) DSM GRUP 

DANIŞMANLIK 

İLETİŞİM VE SATIŞ 

TİCARET A.Ş. 

(511)  03  18  25  35 

 

(111) 1696254 

(151) 06.02.2022 

 

(540) 

 

(732) DSM GRUP 

DANIŞMANLIK 

İLETİŞİM VE SATIŞ 

TİCARET A.Ş. 

(511)  03  14  18  25  35 

 

(111) 1696267 

(151) 19.09.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "Torgovaya 

edinitsa" 

(511)  35 

 

(111) 1696274 

(151) 29.08.2022 

(540) 

 

(732) GIORGIO ARMANI 

S.P.A. 

(511)  03 

 

(111) 1696285 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) EMKA 

Schmiertechnik GmbH 

(511)  04 

 

(111) 1696315 

(151) 28.06.2022 

(540) 
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(732) ARSAN KİMYA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  05 

 

(111) 1696356 

(151) 13.09.2022 

(540) 

 

(732) VIBAC S.P.A. 

(511)  17 

 

(111) 1696360 

(151) 29.09.2022 

(540) 

IVASCULAR 

(732) IVASCULAR, S.L.U. 

(511)  10  35 

 

(111) 1696370 

(151) 13.06.2022 

(540) 

INDUSTRIAL 

COMPONENTS by 

HIRSCHMANN 

AUTOMOTIVE 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1696375 

(151) 17.08.2022 

(540) 

 

(732) KUCHEVSKYI 

Serhii Vasylovych 

(511)  29  30 

(111) 1696381 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Underberg GmbH & 

Co. KG 

(511)  30  31  32  33 

 

(111) 1696382 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) FAST ČR, a.s. 

(511)  09 

 

(111) 1696405 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) LANO, naamloze 

vennootschap 

(511)  24  27  35  42 

 

(111) 1696417 

(151) 29.08.2022 

(540) 

DATS 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  12 

 

(111) 1696421 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) Universal Biosensors 

Pty Ltd 

(511)  09  10 

(111) 1696433 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) Shanghai FairieMor 

Food Corp., Ltd. 

(511)  29  30 

 

(111) 1696440 

(151) 26.10.2022 

(540) 

Vario-Sonnar 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  09 

 

(111) 1696443 

(151) 25.10.2022 

(540) 

POWERCARE 

(732) ECOLAB 

Deutschland GmbH 

(511)  03  05 

 

(111) 1696444 

(151) 27.10.2022 

(540) 

Vario-Tessar 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  09 

 

(111) 1696451 

(151) 26.08.2022 

(540) 

 

(732) Steinemann AG 

(511)  05  06  07  08  09  10  

11  12  16  20  21  25  35  

37  40  42 

 

(111) 1696627 

(151) 31.12.2021 

(540) 

 

(732) FONDACIJA ALIJA 

IZETBEGOVIC 

(511)  41 

 

(111) 1696664 

(151) 22.04.2022 

(540) 

 

(732) CHEP Technology 

Pty Limited 

(511)  06  16  20  39 

 

(111) 1696667 

(151) 09.05.2022 

(540) 

 

(732) UNICREDIT S.P.A. 

(511)  35  36  41 

 

(111) 1696669 

(151) 19.04.2022 

(540) 

 

(732) Scientific and 

Production Enterprise 

«HETMAN» Limited 

Liability Company 

(511)  33 

 

(111) 1696671 

(151) 05.05.2022 

(540) 

Bionopisches Licht 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  35  42 

 

(111) 1696672 

(151) 05.05.2022 

(540) 

bionopic light 
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(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  35  42 

 

(111) 1696676 

(151) 02.05.2022 

(540) 

 

(732) Venio indicium d.o.o. 

(511)  09 

 

(111) 1696681 

(151) 07.06.2022 

(540) 

INOVFITNESS 

(732) SC FITNESS, S.A. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1696694 

(151) 23.06.2022 

(540) 

 

(732) CHEP Technology 

Pty Limited 

(511)  06  16  20  39 

 

(111) 1696746 

(151) 19.07.2022 

(540) 

Mivolis 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  09  41  44 

 

(111) 1696792 

(151) 19.08.2022 

(540) 

 

(732) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

(511)  35 

 

(111) 1696797 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska,  Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1696919 

(151) 01.09.2022 

(540) 

 

(732) Zhengzhou Aokman 

Machinery Co.,Ltd. 

(511)  07 

 

(111) 1696941 

(151) 02.09.2022 

(540) 

BAUHAUS 

(732) ANBOLUXA, S.L. 

(511)  09  14 

 

(111) 1696950 

(151) 31.08.2022 

(540) 

LOCALFLEX 

(732) EPEX SPOT 

(511)  09  16  35  36  38  39  

40  41  42 

 

(111) 1696963 

(151) 23.09.2022 

(540) 

 

(732) Brauerei Gebr. Maisel 

GmbH & Co. KG 

(511)  32 

 

(111) 1696964 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Ingenious Ingredients, LP 

(511)  05 

 

(111) 1696969 

(151) 21.10.2022 

(540) 

ODORBLOCK 

(732) Essity Hygiene and 

Health Aktiebolag 

(511)  16 

 

(111) 1696994 

(151) 14.09.2022 

(540) 

ELLEN 

(732) PHARMASUISSE 

LABORATORIES s.p.a 

(511)  05 

 

(111) 1697078 

(151) 21.09.2022 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

SIKENAI INDUSTRIAL 

CO.,LIMITED 

(511)  09 

 

(111) 1697090 

(151) 13.10.2022 

(540) 

CROSSALLOY 

(732) AMAG Austria 

Metall AG 

(511)  06 

 

(111) 1697157 

(151) 27.09.2022 

(540) 

 

(732) SAHLER PLASTİK 

OTOMOTİV  SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  27 

 

(111) 1697176 

(151) 25.10.2022 

(540) 

 

(732) SUSHI JIRO IP PTY 

LTD 

(511)  43 

 

(111) 1697180 

(151) 06.04.2022 

(540) 

G-CLOUD 

(732) G-Core Innovations 

S.à.r.l 

(511)  09  35  38  42 

 

(111) 1697182 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

 

(111) 1697216 

(151) 16.09.2022 

(540) 

BioPro 

(732) Dansk Vilomix A/S 

(511)  05 

 

(111) 1697222 

(151) 21.07.2022 

(540) 

MANETTI 

(732) GIUSTO MANETTI 

BATTILORO S.P.A 

(511)  02  03  14  16 
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(111) 1697256 

(151) 18.10.2022 

(540) 

SUSHI CLUB 

(732) Cornerman 

Productions, LLC 

(511)  25 

 

(111) 1697357 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) TÜRKİYE TURİZM 

TANITIM VE 

GELİŞTİRME AJANSI 

(511)  35  39  41 

 

(111) 1697447 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) Guangzhou Aopiya 

Leather Industrial LLC 

(511)  14  18  25 

 

(111) 1697465 

(151) 18.10.2022 

(540) 

EXPERT FINISH 

CELLULAR 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1697468 

(151) 19.10.2022 

(540) 

ATOREZAM 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1696464 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) Pet Network 

International d.o.o. 

(511)  03  05  21  28  31 

 

(111) 1696478 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  42 

 

(111) 1696511 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) Röhm GmbH 

(511)  01  02  17  19 

 

(111) 1696512 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) Röhm GmbH 

(511)  01  02  17  19 

 

(111) 1696513 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) Röhm GmbH 

(511)  01  02  17  19 

 

(111) 1696514 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) Röhm GmbH 

(511)  01  02  17  19 

 

(111) 1696559 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1696562 

(151) 16.08.2022 

(540) 

Waya StopReflux 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  05  10  29 

 

(111) 1696603 

(151) 08.09.2022 

(540) 

 

(732) DİKTAŞ DİKİŞ 

İPLİK  SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  23 

 

(111) 1697469 

(151) 19.10.2022 

(540) 

COTOLURIN 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1697470 

(151) 19.10.2022 

(540) 

TOLMIPINO 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1697471 

(151) 19.10.2022 

(540) 

TOLMIDUO 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1697472 

(151) 19.10.2022 

(540) 

TOLUPIND 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1697473 

(151) 19.10.2022 

(540) 

TOLURINDO 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1697496 

(151) 09.09.2022 
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(540) 

VEEV ONE 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1697497 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) JPA 

INTERNATIONAL S.A. 

(511)  35  36  45 

 

(111) 1697540 

(151) 30.09.2022 

(540) 

DUO HANDS-

FREE 

(732) Medela Holding AG 

(511)  10 

 

(111) 1697556 

(151) 13.07.2022 

(540) 

 

(732) Quadrant Strategies 

LLC 

(511)  35 

 

(111) 1697569 

(151) 26.10.2022 

(540) 

DEODATO 

(732) 

DEODATO.GALLERY 

SRL. 

(511)  35 

 

(111) 1697586 

(151) 30.09.2022 

(540) 

 

(732) KOŞAN KOZMETİK 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1697587 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) FONDITAL S.P.A. A 

SOCIO UNICO 

(511)  11 

 

(111) 1697588 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) FONDITAL S.P.A. A 

SOCIO UNICO 

(511)  11 

 

(111) 1697615 

(151) 13.09.2022 

(540) 

Calerto 

(732) Walter Bau GmbH 

(511)  14  18  25 

 

(111) 1697616 

(151) 26.09.2022 

(540) 

LIEMKE 

(732) Blaser Group GmbH 

(511)  09 

(111) 1697655 

(151) 17.10.2022 

(540) 

 

(732) FLUENTIS S.r.l. 

(511)  09  35  42 

 

(111) 1697686 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) Japan Tobacco Inc. 

(511)  34 

 

(111) 1697722 

(151) 03.11.2022 

(540) 

MOMETAMAX 

ULTRA 

(732) Intervet International 

B.V. 

(511)  05 

 

(111) 1697780 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) Midea Group Co., Ltd. 

(511)  11 

 

(111) 1697790 

(151) 01.09.2022 

(540) 

 

(732) MANUCO 

(511)  01  13  16  42 

 

(111) 1697825 

(151) 23.12.2021 

 

(540) 

 

(732) AGRICOVER SA 

(511)  01  05  09  29  30  31  

35  36  39  40  41  42  43  44 

 

(111) 1697837 

(151) 04.05.2022 

(540) 

OlyBetTV 

(732) OLYMPIC 

ENTERTAINMENT 

GROUP AS 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1697842 

(151) 13.05.2022 

(540) 

MAZARS 

(732) MAZARS 

(511)  09  16  35  36  41  42  

45 

 

(111) 1697854 

(151) 20.07.2022 

(540) 

ZIMMERMANN 

(732) Zimmermann Wear 

Pty Ltd 

(511)  03  09  14  18  25  35  

41  42 

 

(111) 1697937 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  19  20 

 

(111) 1697938 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  11  17  19 
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(111) 1697939 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  11  17 

 

(111) 1697940 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  11  17 

 

(111) 1697941 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  11  17  20 

 

(111) 1697942 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  11  17  20 

 

(111) 1697974 

(151) 13.05.2022 

(540) 

TRIVE 

(732) Trive Investment B.V. 

(511)  35  36  41  42 

 

(111) 1697975 

(151) 09.04.2022 

(540) 

 

(732) Uranus First Ltd. 

(511)  35 

 

(111) 1698009 

(151) 16.08.2022 

 

(540) 

 

(732) Victron Energy B.V. 

(511)  09 

 

(111) 1698016 

(151) 11.08.2022 

(540) 

 

(732) Joint stock company 

«St. Petersburg Milling 

Plant» 

(511)  30 

 

(111) 1698017 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "Gexa-nonwoven 

materials" 

(511)  05  10  17  19  20  21  

22  24  25  35  39  41  42 

 

(111) 1698090 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) FERTIBERIA, S.A. 

(511)  01  05 

 

(111) 1698121 

(151) 27.09.2022 

(540) 

CEMAR 

(732) GMM S.p.A. 

(511)  07 

 

(111) 1698135 

(151) 28.06.2022 

 

(540) 

SAG Swiss 

Automotive Group 

(732) Derendinger AG 

(511)  01  02  07  09  11  12  

37  39  40  41 

 

(111) 1698183 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) Cognitiva 23 EOOD 

(511)  41  42  44 

 

(111) 1698189 

(151) 10.10.2022 

(540) 

 

(732) POINT TEC Products 

Electronic GmbH 

(511)  03  09  14  18  21  25 

 

(111) 1698193 

(151) 27.10.2022 

(540) 

CALIA 

(732) American Sports 

Licensing, LLC 

(511)  25 

 

(111) 1698200 

(151) 25.10.2022 

(540) 

 

(732) "FICOSOTA" OOD 

(511)  03  05 

(111) 1698201 

(151) 10.10.2022 

(540) 

bauhaus aviation 

(732) POINT TEC Products 

Electronic GmbH 

(511)  03  09  14  18  21  25 

 

(111) 1698246 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1698247 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1698248 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 
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(111) 1698258 

(151) 21.10.2022 

(540) 

SWIFT CHARTS 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1698265 

(151) 11.10.2022 

(540) 

 

(732) Limited liability 

company "Confectionery 

Complex "Ozersky 

souvenir" 

(511)  29  30 

 

(111) 1698281 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) MAGNOVENT, S.L. 

(511)  11  35  37 

 

(111) 1698286 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) UNEX 

APARELLAJE 

ELECTRICO S.L. 

(511)  06  09  17  20 

 

(111) 1698294 

(151) 05.09.2022 

(540) 

HUMAN BY 

NATURE 

 

(732) Givaudan SA 

(511)  01  03  05  09  16  30  

35  41  42 

 

(111) 1698318 

(151) 19.08.2022 

(540) 

CM 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1698376 

(151) 03.08.2022 

(540) 

 

(732) SANOFI 

(511)  01  03  05  09  10  35  

38  41  42  44 

 

(111) 1698405 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) Guangzhou BaoLun 

Electronics Co., Ltd 

(511)  09 

 

(111) 1698420 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) HARUN KOÇAK 

(511)  14 

 

(111) 1698423 

(151) 04.10.2022 

 

(540) 

MAGNEBIOTIC 

(732) MILSING d.o.o. 

(511)  05 

 

(111) 1698430 

(151) 02.11.2022 

(540) 

 

(732) Huaibei Aoqide 

Import and Export Trading 

Co., Ltd. 

(511)  29 

 

(111) 1698442 

(151) 28.09.2022 

(540) 

 

(732) Loopia Aktiebolag 

(511)  38  42  45 

 

(111) 1698453 

(151) 21.10.2022 

(540) 

HONOR C1 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1698455 

(151) 16.09.2022 

(540) 

LUBINSKI 

(732) Guangzhou Yujia 

Smoking Trading Co., Ltd 

(511)  34 

 

(111) 1698462 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) FJ Dynamics Co., Ltd. 

(511)  09 

 

 

(111) 1698479 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) KUNSHAN 

HONGJIE ELECTRONICS 

CO., LTD 

(511)  09 

 

(111) 1698480 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) OPPLE LIGHTING 

CO., LTD. 

(511)  35 

 

(111) 1698484 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) ILIRIJA, d.o.o. 

(511)  03 

 

(111) 1698510 

(151) 27.09.2022 

(540) 

 

(732) INTT COMÉRCIO, 

DISTRIBUIÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE 

COSMÉTICOS LTDA. EPP 

(511)  03  05 
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(111) 1698513 

(151) 19.09.2022 

(540) 

 

(732) E100 LV, SIA 

(511)  09  35  36  37  39  42 

 

(111) 1698536 

(151) 27.10.2022 

(540) 

 

(732) SPAR Österreichische  

Warenhandels-

Aktiengesellschaft 

(511)  03  05  08  10  11  16  

18  20  21  24 

 

(111) 1698555 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) British American 

Tobacco (Brands) Limited 

(511)  34 

 

(111) 1698603 

(151) 06.10.2022 

(540) 

PROCTOSAL 

(732) Pontus Pharma d.o.o. 

(511)  05  10  40  44 

 

(111) 1698605 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) GLOBAL FOODS 

TRADING S.R.L. 

(511)  05  29  30 

 

(111) 1698609 

(151) 27.10.2022 

(540) 

 

(732) Dongguan SIBOASI 

Sports Goods Technology 

Co., Ltd. 

(511)  28 

 

(111) 1698616 

(151) 21.09.2022 

(540) 

 

(732) Shanghai FairieMor 

Food Corp., Ltd. 

(511)  29  30 

 

(111) 1698620 

(151) 21.09.2022 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

LINGLONG TYRE CO., 

LTD. 

(511)  09  37  39  42 

 

(111) 1698626 

(151) 02.09.2022 

(540) 

FBW 

(732) Guangdong Hua En 

Audio-video Technology 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1698672 

(151) 06.09.2022 

(540) 

 

(732) QUANZHOU RUIKE 

APPAREL CO., LTD. 

(511)  25 

 

(111) 1698728 

(151) 05.07.2022 

(540) 

Ha Ha House 

(732) Andrea Golubić 

(511)  41 

 

(111) 1698744 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) Vienna Life 

Lebensversicherung AG 

Vienna Insurance Group 

(511)  36 

 

(111) 1698772 

(151) 31.10.2022 

(540) 

 

(732) USHAŞ 

ULUSLARARASI 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  35  38  39  41  43  44 

 

(111) 1698779 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Dmytro Korsuns'kyy 

(511)  03  35 

 

(111) 1698802 

(151) 28.10.2022 

 

 

(540) 

 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  07 

 

(111) 1698810 

(151) 28.10.2022 

(540) 

lil HYBRID 

MAGENTA 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1698811 

(151) 28.10.2022 

(540) 

lil HYBRID 

BLONDE 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1698812 

(151) 28.10.2022 

(540) 

lil HYBRID 

VERTE 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1698813 

(151) 15.07.2022 

(540) 

 

(732) J.P. s. r. o. 

(511)  25  35  40 

 

(111) 1698817 

(151) 28.10.2022 
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(540) 

lil HYBRID 

CORAL 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1698818 

(151) 28.10.2022 

(540) 

MIIX VELVET 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1698819 

(151) 28.10.2022 

(540) 

lil HYBRID 

REGULAR 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1698901 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) Qingzhou Tanboer 

Garment Co., Ltd. 

(511)  25 

 

(111) 1698949 

(151) 04.11.2022 

(540) 

BEATRICE 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1698975 

(151) 10.10.2022 

(540) 

 

(732) Ipalco B.V 

(511)  06  07  09  11  12  17  

22  35  37  39  41  42 

(111) 1698977 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) DREAME 

TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO., LTD. 

(511)  07 

 

(111) 1698979 

(151) 12.10.2022 

(540) 

 

(732) Guangdong Kelong 

Oezer Technology Co., Ltd. 

(511)  06 

 

(111) 1699026 

(151) 10.12.2021 

(540) 

FORNETTI 

(732) ARYZTA Hungary 

Group Holdings Kft. 

(511)  30  43 

 

(111) 1699027 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) Xpublisher GmbH 

(511)  09  16  35  37  38  41  

42 

 

(111) 1699028 

(151) 31.05.2022 

(540) 

Xeditor 

(732) Xpublisher GmbH 

(511)  09  16  35  37  38  41  

42 

 

(111) 1699030 

(151) 31.05.2022 

(540) 

Xpublisher 

(732) Xpublisher GmbH 

(511)  09  35  37  38  41  42 

 

(111) 1699031 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) Xpublisher GmbH 

(511)  09  35  37  38  41  42 

 

(111) 1699067 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) BONDUELLE 

(511)  29  30  31  32  35  43 

 

(111) 1699077 

(151) 28.09.2022 

(540) 

 

(732) VINS ET 

VIGNOBLES FAYARD 

(511)  33 

 

(111) 1699091 

(151) 17.10.2022 

(540) 

IRIS ABSOLU 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1699107 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) JAFRON 

BIOMEDICAL CO., LTD. 

(511)  10 

 

(111) 1699109 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) JAFRON 

BIOMEDICAL CO., LTD. 

(511)  10 

 

(111) 1699139 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) Končar - 

elektroindustrija d.d. 

(511)  04  07  09  11  12  37  

38  40  41  42 

 

(111) 1699140 

(151) 22.03.2022 

(540) 

Končar 

(732) Končar - 

elektroindustrija d.d. 

(511)  04  07  09  11  12  37  

38  40  41  42 

 

(111) 1699188 

(151) 14.06.2022 

(540) 

LINOPORE 

(732) MASTERPLAST 

Nyrt. 

(511)  17  19  24 

 

(111) 1699189 

(151) 29.04.2022 

(540) 
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(732) NEUMAN & ESSER 

Verwaltungs- und 

Beteiligungsgesellschaft 

mbH 

(511)  07  09  37  42 

 

(111) 1699190 

(151) 13.06.2022 

(540) 

HIRSCHMANN 

AUTOMOTIVE 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  06  09  40  42 

 

(111) 1699192 

(151) 05.05.2022 

(540) 

PLASACRYL 

(732) Evonik Operations 

GmbH 

(511)  01  02  05 

 

(111) 1699223 

(151) 16.05.2022 

(540) 

 

(732) TEST GİYİM 

SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 

(511)  25  35 

 

(111) 1699248 

(151) 14.07.2022 

(540) 

SWIRL & TWIRL 

(732) INTRAL d.o.o. 

(511)  25  28  35 

 

(111) 1699296 

(151) 25.08.2022 

(540) 

AquaForce 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  09  25 

 

(111) 1699343 

(151) 06.09.2022 

(540) 

iBay 

(732) Electric Blue Limited 

(511)  09  37  38  39  42 

 

(111) 1699354 

(151) 22.09.2022 

(540) 

VAHTERUS 

(732) VAHTERUS OY 

(511)  11  37  42 

 

(111) 1699360 

(151) 20.09.2022 

(540) 

HEART & SOUL 

(732) BHS tabletop 

Aktiengesellschaft 

(511)  21 

 

(111) 1699361 

(151) 20.09.2022 

(540) 

HABLO 

(732) BHS tabletop 

Aktiengesellschaft 

(511)  21 

 

(111) 1699368 

(151) 09.09.2022 

(540) 

 

(732) AGM PAZARLAMA 

İTHALAT VE İHRACAT 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  24  25  35 

 

(111) 1699372 

(151) 27.09.2022 

(540) 

 

(732) MESUT SOLTAY 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1699376 

(151) 28.09.2022 

(540) 

X3 

(732) British American 

Tobacco (Brands) Limited 

(511)  34 

 

(111) 1699401 

(151) 10.10.2022 

(540) 

Vonovia 

(732) Vonovia SE 

(511)  36  37 

 

(111) 1699405 

(151) 12.10.2022 

(540) 

Muuskees 

(732) Landguth 

Heimtiernahrung GmbH 

(511)  31  35 

 

(111) 1699409 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) Landguth 

Heimtiernahrung GmbH 

(511)  31  35 

 

(111) 1699452 

(151) 24.10.2022 

(540) 

LASHIFY 

(732) Lashify, Inc. 

(511)  35 

 

(111) 1699461 

(151) 01.11.2022 

(540) 

 

(732) ACADIA 

Pharmaceuticals, Inc. 

(511)  05  35  42  44 

 

(111) 1699483 

(151) 25.05.2022 

(540) 

DACOCO 

(732) Dacoco GmbH 

(511)  09  35  36  41  42 

 

(111) 1699552 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  07 

 

(111) 1699578 

(151) 29.06.2022 

(540) 

RUBENA 

(732) RUBENA s.r.o. 

(511)  07  12  17  20  28  35 

 

(111) 1699579 

(151) 21.06.2022 

(540) 

MARINATO KIDS 

(732) KOKA peradarsko 

prehrambena industrija d.d. 

(511)  29 

 

(111) 1699581 

(151) 21.06.2022 

(540) 

MARINATO 

(732) KOKA peradarsko 

prehrambena industrija d.d. 

(511)  29 

 

(111) 1699626 

(151) 25.10.2022 

(540) 

TRAVAGLINI 

(732) TRAVAGLINI S.p.A. 

(511)  11  40  42 
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(111) 1699655 

(151) 02.09.2022 

(540) 

Shining Hot 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1699658 

(151) 21.07.2022 

(540) 

 

(732) WENLING AWT 

MACHINERY CO., LTD. 

(511)  07  09 

 

(111) 1699676 

(151) 10.10.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1699685 

(151) 29.07.2022 

(540) 

40 Super Flaming 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1699718 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) Qingzhou Tanboer 

Garment Co., Ltd. 

(511)  25 

 

(111) 1699724 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1699739 

(151) 01.10.2022 

(540) 

 

(732) BARYSHEVSKYY 

OLEKSIY 

VOLODYMYROVYCH 

(511)  30 

 

(111) 1699756 

(151) 30.09.2022 

(540) 

 

(732) ASSE KOZMETİK  

SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1699777 

(151) 23.09.2022 

(540) 

 

(732) Dongguan Hanhui 

Jingbo Technology Co., Ltd 

(511)  34 

 

(111) 1699783 

(151) 21.09.2022 

(540) 

ELEVATE 

(732) Holcim AG 

(511)  03  06  09  20  21  27  

35  36  39 

 

(111) 1699791 

(151) 10.10.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  29  30 

 

(111) 1699816 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) MARIE CLAIRE 

ALBUM 

(511)  09 

 

(111) 1699833 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) NINGBO MH 

INDUSTRY CO., LTD. 

(511)  23  24  26 

(111) 1699875 

(151) 28.09.2022 

(540) 

HYPER X4 

(732) British American 

Tobacco (Brands) Limited 

(511)  34 

 

(111) 1699878 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1699882 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) SCHANU 

KOZMETİK SANAYİ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1699887 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) ANDREA 

BIZZOTTO SPA 

(511)  20 

 

(111) 1699894 

(151) 13.05.2022 

(540) 
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(732) Fédération 

Internationale de Football 

Association (FIFA) 

(511)  01  03  04  05  06  07  

08  09  10  11  12  14  15  

16  18  20  21  24  25  26  

27  28  29  30  31  32  33  

34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  45 

 

(111) 1699934 

(151) 19.09.2022 

(540) 

 

(732) ROYAL-VOSTOK 

INVESTMENTS LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1699935 

(151) 20.10.2022 

(540) 

 

(732) Reuzel, Inc. 

(511)  03 

 

(111) 1699983 

(151) 19.09.2022 

(540) 

 

(732) AMB SARL 

(511)  33 

 

(111) 1699987 

(151) 06.07.2022 

 

(540) 

ENOBLE 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  35  38  42 

 

(111) 1699988 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) SANOFI 

(511)  01  03  05  09  10  35  

38  41  42  44 

 

(111) 1699989 

(151) 04.07.2022 

(540) 

 

(732) Fédération 

Internationale des 

Ingénieurs Conseils (FIDIC) 

(511)  09  16  35  41 

 

(111) 1699992 

(151) 04.07.2022 

(540) 

FIDIC 

(732) Fédération 

Internationale des 

Ingénieurs Conseils (FIDIC) 

(511)  09  16  35  41 

 

(111) 1700054 

(151) 17.05.2022 

(540) 

 

(732) SRP SADID 

OTOMOTİV ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07  12  35 

(111) 1700104 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) ANGELINI 

HOLDING S.P.A. 

(511)  03  05  10  16  25  35  

41 

 

(111) 1700132 

(151) 19.09.2022 

(540) 

 

(732) AMB SARL 

(511)  33 

 

(111) 1700138 

(151) 25.01.2022 

(540) 

WORLD KINECT 

(732) World Fuel Services 

Corporation 

(511)  04  09  12  35  36  37  

39  40  42  43  45 

 

(111) 1700157 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) Lucella Limited 

(511)  39  41  42  45 

 

(111) 1700165 

(151) 06.09.2022 

(540) 

Shift! 

(732) Electric Blue Limited 

(511)  04  09  35  36  37  38  

39  41  42 

(111) 1700169 

(151) 09.09.2022 

(540) 

THAMEEN 

LONDON 

(732) Thameen Holdings Limited 

(511)  03  04  06  14  20  26  35 

 

(111) 1700171 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  12 

 

(111) 1700272 

(151) 27.07.2022 

(540) 

PROVANCE 

PEARL 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700277 

(151) 04.11.2022 

(540) 

VEEV CLASSIC 

SAND 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700278 

(151) 04.11.2022 

(540) 

VEEV SUNTIME 

MIX 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700279 

(151) 04.11.2022 

(540) 

VEEV CLASSIC 

UMBER 
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(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700280 

(151) 04.11.2022 

(540) 

EQUATOR TWIST 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700281 

(151) 04.11.2022 

(540) 

VEEV SUNBLUSH 

TWIST 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700282 

(151) 04.11.2022 

(540) 

VEEV ROSY 

NOON 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700283 

(151) 04.11.2022 

(540) 

VEEV RIO BAY 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700284 

(151) 04.11.2022 

(540) 

VEEV VELD MIX 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700285 

(151) 04.11.2022 

 

(540) 

VEEV SUMMER 

BLUSH 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700288 

(151) 09.11.2022 

(540) 

VEEV MELLOW 

TOBACCO 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700290 

(151) 11.10.2022 

(540) 

HIVONEX 

(732) TE Connectivity 

Solutions GmbH 

(511)  09 

 

(111) 1700297 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Salvus d.o.o. 

(511)  03  05  44 

 

(111) 1700311 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) Rail Europe Topco 

(511)  39  43 

 

(111) 1700315 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) RTL Group 

Markenverwaltungs GmbH 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1700316 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) RTL Group 

Markenverwaltungs GmbH 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1700317 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) RTL Group 

Markenverwaltungs GmbH 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1700319 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) RANDY SAPUTRA 

(511)  05 

 

(111) 1700324 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Salvus d.o.o. 

(511)  05  10  44 

 

(111) 1700325 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Salvus d.o.o. 

(511)  03  05  44 

(111) 1700328 

(151) 06.09.2022 

(540) 

 

(732) Tine Brodnjak- 

nosilec dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji 

SLOVENIA 

(511)  08  21  24  25  29  30  

31  32  33  35  41  43 

 

(111) 1700346 

(151) 17.11.2022 

(540) 

THINKPHONE 

(732) Lenovo (Singapore) 

Pte. Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1700350 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Salvus d.o.o. 

(511)  03  05  44 

 

(111) 1700365 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  28 

 

(111) 1700429 

(151) 29.07.2022 

(540) 

Mighty God of the 

Seas 
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(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1700435 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) Bayerische Motoren 

Werke Aktiengesellschaft 

(511)  09  12  14  16  18  25  

28  37  41 

 

(111) 1700481 

(151) 28.09.2022 

(540) 

X4 

(732) BRITISH 

AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED 

(511)  34 

 

(111) 1700483 

(151) 22.09.2022 

(540) 

VARIPHOB 

(732) CHT Germany GmbH 

(511)  01  02  04 

 

(111) 1700492 

(151) 02.09.2022 

(540) 

opticomtechnology 

(732) FOGA Finance SA 

(511)  09  35  38  42  45 

 

(111) 1700495 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Libertex International 

Company LLC 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1700516 

(151) 31.08.2022 

 

 

(540) 

 

(732) Derendinger AG 

(511)  04  07  08  09  11  12  

16  35  36  41 

 

(111) 1700519 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) EDILKAMIN S.P.A. 

(511)  06  11  19 

 

(111) 1700523 

(151) 30.06.2022 

(540) 

SALVIT 

(732) Salvus d.o.o. 

(511)  03  05  44 

 

(111) 1700524 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Salvus d.o.o. 

(511)  03  05  44 

 

(111) 1700525 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Salvus d.o.o. 

(511)  03  05  44 

(111) 1700534 

(151) 20.10.2022 

(540) 

 

(732) Underberg GmbH & 

Co. KG 

(511)  33 

 

(111) 1700543 

(151) 24.09.2022 

(540) 

 

(732) PhytoLife Pharma 

GmbH 

(511)  03  05 

 

(111) 1700568 

(151) 12.05.2022 

(540) 

ESSENCEMEDIA

COM 

(732) WPP Luxembourg 

Gamma Sarl 

(511)  35  42 

 

(111) 1700581 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) MUSTANG - 

Bekleidungswerke GmbH + 

Co. KG 

(511)  03  09  14  18  24  25  

35 

 

(111) 1700620 

(151) 19.07.2022 

(540) 

terra infrastructure 

(732) terra infrastructure 

GmbH 

(511)  06  07  35  37  42 

 

(111) 1700633 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) Google LLC 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1700643 

(151) 25.10.2022 

(540) 

time to live 

(732) LUXESS GmbH 

(511)  03 

 

(111) 1700644 

(151) 25.10.2022 

(540) 

PERSPECTIVE 

(732) LUXESS GmbH 

(511)  03 

 

(111) 1700686 

(151) 04.11.2022 

(540) 

SEPTEMBER 

TWIST 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1700689 

(151) 31.10.2022 

(540) 
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(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1700710 

(151) 19.04.2022 

(540) 

 

(732) Unigrà S.r.l. 

(511)  35 

 

(111) 1700726 

(151) 09.06.2022 

(540) 

SXT Smart Xross-

Linking Technology 

(732) MATEX LAB 

SWITZERLAND SA 

(511)  05 

 

(111) 1700732 

(151) 29.06.2022 

(540) 

 

(732) RUBENA s.r.o. 

(511)  07  12  17  20  28  35 

 

(111) 1700776 

(151) 06.09.2022 

(540) 

 

(732) Gülsen Uysal 

(511)  35  43  44 

 

(111) 1700835 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

MANCANDO 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1700875 

(151) 14.10.2022 

(540) 

 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1700919 

(151) 21.10.2022 

(540) 

GREENVOLT 

(732) GREENVOLT - 

ENERGIAS 

RENOVÁVEIS, S.A. 

(511)  04  09  11  35  37  40  

41  42 

 

(111) 1694057 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) AGRICOVER 

DISTRIBUTION SA 

(511)  01  05  09  29  30  31  

35  36  39  40  41  42  43  

44 

 

(111) 1694062 

(151) 09.09.2022 

(540) 

 

(732) Obschestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennostju "Set data-

tsentrov "Selektel" 

(511)  09  16  28  38  41  42 

(111) 1694070 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  39 

 

(111) 1694092 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) ASSICURAZIONI 

GENERALI S.P.A. 

(511)  36 

 

(111) 1694101 

(151) 19.05.2022 

(540) 

 

(732) Leov Тгајсе 

(511)  06  11  40 

 

(111) 1694110 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) MUSTANG - 

Bekleidungswerke GmbH + 

Co. KG 

(511)  03  09  14  18  24  25  

35 

 

(111) 1694120 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) SUGARFREE Sp. z 

o.o. 

(511)  03  09  14  18  24  25  

35 

 

(111) 1694125 

(151) 12.08.2022 

 

(540) 

REALITY 

PROCESSOR 

(732) Immersive Health 

Solutions LLC 

(511)  09 

 

(111) 1694206 

(151) 08.09.2022 

(540) 

Equaline 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1694217 

(151) 16.06.2022 

(540) 

 

(732) AZALAÏ Services 

LLC, société à 

responsabilité limitée 

(511)  43 

 

(111) 1694224 

(151) 04.10.2022 

(540) 

STAGE 

MANAGER 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1694228 

(151) 19.09.2022 

(540) 

 

(732) Konservopoiia 

Voreiou Aigaiou A.E.V.E. 

(511)  29 
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(111) 1694229 

(151) 01.03.2022 

(540) 

E-INVIVO 

(732) Implantica Patent Ltd 

(511)  09  10  44 

 

(111) 1694235 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Condor Flugdienst 

GmbH 

(511)  09  16  35  38  39  43 

 

(111) 1694236 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Condor Flugdienst 

GmbH 

(511)  09  16  35  38  39  43 

 

(111) 1694246 

(151) 02.09.2022 

(540) 

DAGAFORS 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1694249 

(151) 02.09.2022 

(540) 

DABAGLAX 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1694250 

(151) 05.09.2022 

(540) 

DAGAXOM 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1694308 

(151) 13.09.2022 

(540) 

Signite 

(732) Signite GmbH 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1694324 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  03  05  10  25  28 

 

(111) 1694326 

(151) 24.08.2022 

(540) 

easyprint 

(732) Unitedprint.com 

Holding GmbH 

(511)  03  04  20  21  30  35  

38  39  41  42 

 

(111) 1694341 

(151) 21.09.2022 

(540) 

Biotar 

(732) Carl Zeiss AG 

(511)  09 

 

(111) 1694363 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1694397 

(151) 16.05.2022 

(540) 

Ekofashion 

(732) LC WAİKİKİ 

MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  18  25  35 

 

(111) 1694418 

(151) 21.10.2021 

(540) 

 

(732) Guangzhou Monalisa 

Building Materials 

Company Limited and 

Guangzhou Monalisa 

Sanitary Ware Co., Ltd. 

(511)  11 

 

(111) 1694441 

(151) 10.08.2022 

(540) 

EasyFol 

(732) OASE GmbH 

(511)  17  19 

 

(111) 1694455 

(151) 23.09.2022 

(540) 

GENESIS 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  12 

 

(111) 1694513 

(151) 13.10.2022 

(540) 

MIFOGLAME 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

(111) 1694523 

(151) 07.10.2022 

(540) 

 

(732) RENAULT s.a.s. 

(511)  12 

 

(111) 1694524 

(151) 29.09.2022 

(540) 

PANORAMA 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1694578 

(151) 11.10.2022 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1694586 

(151) 13.10.2022 

(540) 

XPRECIA PRIME 

(732) Universal Biosensors 

Pty Ltd 

(511)  09  10 

 

(111) 1694595 

(151) 19.10.2022 

(540) 

Alla prima 

(732) Saveleva Mariia 

Aleksandrovna 

(511)  02 
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(111) 1694599 

(151) 14.09.2022 

(540) 

 

(732) swisstulle AG 

(511)  24  40 

 

(111) 1694629 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) SmithKline Beecham 

Limited 

(511)  05  10  42  44 

 

(111) 1694643 

(151) 12.10.2022 

(540) 

 

(732) CHINA RAILWAY 

SIYUAN SURVEY AND 

DESIGN GROUP CO., 

LTD. 

(511)  06  09  35  37  42 

 

(111) 1694683 

(151) 28.04.2022 

(540) 

TikTok 

(732) TikTok Information 

Technologies UK Limited 

(511)  02  04  05  07  12  15  

34  40  44 

 

(111) 1694684 

(151) 08.06.2022 

(540) 

 

(732) Dr. August Oetker 

Nahrungsmittel KG 

(511)  04  06  07  08  09  11  

14  16  20  21  24  25 

 

(111) 1694688 

(151) 02.09.2022 

(540) 

SPLATOON 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  03  05  09  14  16  18  

20  21  24  25  28  30  41 

 

(111) 1694712 

(151) 14.09.2022 

(540) 

ANSEP 

(732) ECOLAB 

Deutschland GmbH 

(511)  03  05 

 

(111) 1694781 

(151) 28.09.2022 

(540) 

SETINO 

(732) LI LI 

(511)  10  21 

 

(111) 1694801 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1694908 

(151) 21.09.2022 

(540) 

NUFICIENT 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1694929 

(151) 16.05.2022 

(540) 

 

 

(732) OSORIO 

CONSULTORES SSW 

SAS 

(511)  36 

 

(111) 1694931 

(151) 05.07.2022 

(540) 

 

(732) FUNDACION 

BANCARIA CAIXA 

D'ESTALVIS I  PENSIONS 

DE BARCELONA, "LA 

CAIXA" 

(511)  09  12  16  35  36  38  

39  41  42  44  45 

 

(111) 1694946 

(151) 16.09.2022 

(540) 

 

(732) Luzi AG 

(511)  01  03  42  44 

 

(111) 1694976 

(151) 07.09.2022 

(540) 

ROKAmina 

(732) PCC EXOL SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(511)  01 

 

(111) 1694990 

(151) 20.07.2022 

(540) 

 

(732) ARÇELİK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07 

 

(111) 1694992 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) TÜRKİYE TURİZM 

TANITIM VE 

GELİŞTİRME AJANSI 

(511)  35  41 

 

(111) 1695000 

(151) 29.09.2022 

(540) 

IMPACT ZERO 

BY FERTIBERIA 

(732) FERTIBERIA, S.A. 

(511)  01  05 

 

(111) 1695018 

(151) 05.10.2022 

(540) 

ALLME 

(732) cafe+co International 

Holding GmbH 

(511)  07  29  30  31  32  35  

39  43 

 

(111) 1695046 

(151) 25.05.2022 

(540) 

LISKI 

(732) LISKI S.R.L. 

(511)  06  09  17  22  25  28 

 

(111) 1695047 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) WYCON S.p.A. 

(511)  03  08  18  21  35 

 

(111) 1695050 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1695061 

(151) 25.08.2022 
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(540) 

MOLINO DI 

FERRO 

(732) MOLINO DI FERRO 

S.p.A. 

(511)  05  29  30 

 

(111) 1695129 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) C F E B SISLEY 

(511)  03  05  44 

 

(111) 1695146 

(151) 18.05.2022 

(540) 

 

(732) VULKAN INOX 

GmbH 

(511)  03  35 

 

(111) 1695161 

(151) 08.06.2022 

(540) 

 

(732) SmithKline Beecham 

Limited 

(511)  05  09  10  35  41  42  

44 

 

(111) 1695169 

(151) 08.08.2022 

(540) 

 

(732) KOWA COMPANY, 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1695187 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) Getzner Textil 

Aktiengesellschaft 

(511)  24  25  40 

 

(111) 1695265 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) Koppert B.V. 

(511)  01  05  07  09  20  21  

31  44 

 

(111) 1695268 

(151) 04.05.2022 

(540) 

 

(732) OLYMPIC 

ENTERTAINMENT 

GROUP AS 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1695274 

(151) 07.04.2022 

(540) 

bDW 

(732) Tridonic GmbH & Co KG 

(511)  09  11 

 

(111) 1695277 

(151) 04.05.2022 

(540) 

 

(732) I.V.A.R. S.P.A. 

(511)  06  09  11  17  19 

 

(111) 1695294 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) Stropus Ltd. 

(511)  41 

 

(111) 1695295 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  “SLADKIJ 

ORESHEK” 

(511)  30 

 

(111) 1695330 

(151) 02.10.2022 

(540) 

NOVABEAUTY 

(732) FASHION NOVA, 

LLC 

(511)  03 

 

(111) 1695336 

(151) 11.08.2021 

(540) 

 

(732) TARKO İTRİYAT 

SANAYİ VE İTHALAT 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  08  21 

 

(111) 1695360 

(151) 17.05.2022 

(540) 

 

(732) BSH Hausgeräte 

GmbH 

(511)  07  09  11  16  21 

 

(111) 1695365 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) Prehranbena industrija 

VITAMINKA A.D. 

(511)  35  38  41 

 

(111) 1695373 

(151) 24.05.2022 

(540) 

LOADY 

(732) CHEMOVATOR 

GmbH 

(511)  09  35  38  42 

 

(111) 1695375 

(151) 14.06.2022 

(540) 

DMT 

(732) TÜV NORD AG 

(511)  09  35  37  41  42 

 

(111) 1695388 

(151) 09.06.2022 

(540) 

RAHBEK 

(732) A. Espersen A/S 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1695402 

(151) 02.08.2022 

(540) 

PexTec 

(732) voestalpine Tubulars 

GmbH & Co KG 

(511)  06  37 

 

(111) 1695408 

(151) 19.08.2022 

(540) 

REALITY PRO 
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(732) Immersive Health 

Solutions LLC 

(511)  09  10  42  44 

 

(111) 1695411 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Brauns-Heitmann 

GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft 

(511)  01  02  03  04  16  20  

21  24  25  26  28 

 

(111) 1695451 

(151) 24.05.2022 

(540) 

 

(732) SODILAC 

(511)  05  29  30  32 

 

(111) 1695466 

(151) 04.08.2022 

(540) 

WOBBY 

(732) UAB "Narbutas 

International" 

(511)  20 

 

(111) 1695496 

(151) 28.09.2022 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

 

(111) 1695502 

(151) 17.05.2022 

(540) 

 

(732) GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare (UK) 

IP Limited 

(511)  03  05  10  21  35  44 

 

(111) 1695504 

(151) 11.05.2022 

(540) 

EMFEMME 

(732) BTL Industries 

(511)  10  44 

 

(111) 1695505 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1695514 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1695515 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  09  14  16  18  20  21  

24  25  28  30  41 

 

(111) 1695565 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) Eagle Polymers  

Company for the 

manufacture  and trade of 

chemicals 

(511)  01 

 

(111) 1695615 

(151) 03.09.2022 

(540) 

 

(732) Irfan Cokovic 

(511)  43 

 

(111) 1695617 

(151) 09.06.2022 

(540) 

USPA 

(732) Kroshka Dmytro 

Hryhorovych and Gurzhiy 

Volodymyr Vasylovych 

(511)  29  30  31  32 

 

(111) 1695630 

(151) 07.09.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  04  06  08  09  16  18  

21  24  34 

 

(111) 1695642 

(151) 08.08.2022 

(540) 

 

(732) MAXIMA SPA 

(511)  07  08  19 

 

(111) 1695645 

(151) 05.09.2022 

(540) 

 

(732) Milano Snack di 

Vendola Michele Alberto e 

C. s.a.s 

(511)  30 

 

(111) 1695663 

(151) 20.06.2022 

(540) 

BURNING HEART 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 
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(111) 1695670 

(151) 04.10.2022 

(540) 

M2 

(732) FAMOT Pleszew Sp. 

z o.o. 

(511)  07 

 

(111) 1695671 

(151) 04.10.2022 

(540) 

T2 

(732) FAMOT Pleszew Sp. 

z o.o. 

(511)  07 

 

(111) 1695673 

(151) 04.10.2022 

(540) 

T1 

(732) FAMOT Pleszew Sp. 

z o.o. 

(511)  07 

 

(111) 1695739 

(151) 21.06.2022 

(540) 

 

(732) KOKA peradarsko 

prehrambena industrija d.d. 

(511)  29 

 

(111) 1695740 

(151) 21.06.2022 

(540) 

 

(732) KOKA peradarsko 

prehrambena industrija d.d. 

(511)  29 

 

(111) 1695762 

(151) 14.09.2022 

(540) 

TWISTON 

(732) Wienerberger AG 

(511)  19  37 

 

(111) 1695791 

(151) 02.09.2022 

(540) 

 

(732) Junhua WANG 

(511)  25 

(111) 1695792 

(151) 16.10.2022 

(540) 

GRAILED 

(732) Grailed, Inc. 

(511)  35 

 

(111) 1695795 

(151) 07.10.2022 

(540) 

ENSPIRE 

(732) STERIS Corporation 

(511)  10  11 

 

(111) 1695840 

(151) 07.07.2022 

(540) 

UNIX 

(732) UNIX AUTÓ Kft. 

(511)  35 

 

(111) 1695884 

(151) 29.06.2022 

(540) 

 

(732) CAHILL 

SOFTWARE LIMITED 

(511)  09  42 

 

(111) 1695926 

(151) 17.10.2022 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1695960 

(151) 13.09.2022 

(540) 

MARIA 

BELLENTANI 

(732) ANN-MAX S.R.L. 

(511)  25 

 

(111) 1695998 

(151) 05.09.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  29  30 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 165004 

(540) 

 

(732) 

BAUSTAHLGEWEBE 

GESELLSCHAFT M.B.H. 

(511)  06 

 

(111) 1688555 

(540) 

CleanVivet 

(732) Brenntag Holding 

GmbH 

(511)  01  03  05 

 

(111) 594213 

(540) 

 

(732) Rosen Tantau Mathias 

Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 791270 

(540) 

Honeymilk 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 813450 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  32  33 

 

(111) 832329 

(540) 

 

(732) WORLD 

BRANDING MARK S.A. 

(511)  03  09  14 

 

(111) 976732 

(540) 

 

(732) Wanlong Times 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07 

 

(111) 987421 

(540) 

CONDROTIDE 

(732) MASTELLI S.R.L. 

(511)  05 

 

(111) 1170941 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1193068 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1199265 

(540) 

GST 

(732) Wieland Electric 

GmbH 

(511)  09 

 

(111) 473128 

(540) 

 

(732) Rosen Tantau KG 

(511)  31 

 

(111) 1273220 

(540) 

PUCK 

(732) Arla Foods amba 

(511)  29  30 

 

(111) 1295997 

(540) 

PORCELANITED

OS 

(732) PORCELANITE, S.L. 

(511)  19  27  35 

 

(111) 1493537 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1409535 

(540) 

 

(732) KAN TEKSTİL 

ÜRÜNLERİ  SANAYİ VE 

DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1512242 

(540) 

 

(732) JUSHI GROUP CO., LTD. 

(511)  17  21  22  23  24 

 

(111) 1526656 

(540) 

TEMOT 

(732) TEMOT International 

Autoparts GmbH 

(511)  35  42 

 

(111) 1528189 

(540) 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/12 

Intellectual Property Gazette  2022/12 

288 ЗИС / RS / IPO 

 

(732) RIHTER d.o.o. 

(511)  19  35  37  42 

 

(111) 1538285 

(540) 

OPIOSTOP 

(732) Dr. Patricia 

Manndorff 

(511)  41  42  44 

 

(111) 1557013 

(540) 

WE by LOEWE 

(732) LOEWE IP 

HOLDING LIMITED 

(511)  07  08  09  11  20  21 

 

(111) 1566073 

(540) 

COBALT 

(732) JT International SA 

(511)  34 

 

(111) 1566074 

(540) 

MINDARO 

(732) JT International SA 

(511)  34 

 

(111) 1583961 

(540) 

 

(732) Carlos Santiago 

Capitan Bialowas 

(511)  34 

 

(111) 1590257 

(540) 

IMMUNOCORE 

(732) Immunocore Limited 

(511)  05  42 

(111) 1600160 

(540) 

EVO 

AQUAMARINE 

(732) JT International SA 

(511)  34 

 

(111) 1605086 

(540) 

 

(732) LOJİMAKS 

RADYATÖR ISITMA 

SOĞUTMA SİSTEMLERİ 

SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  11  35 

 

(111) 1606706 

(540) 

BPL1 

(732) BIOPOLIS S.L. 

(511)  01  05  29  30  31  32 

 

(111) 1606707 

(540) 

 

(732) BIOPOLIS S.L. 

(511)  01  05  29  30  31  32 

 

(111) 1607950 

(540) 

 

(732) CAGS TOBACCO 

TUTUN VE TUTUN 

MAMULLERI SANAYI 

VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  34 

(111) 1608562 

(540) 

 

(732) Guangdong Nanguang 

Photo&Video Systems Co., Ltd. 

(511)  09  11 

 

(111) 1612414 

(540) 

ECRU 

(732) JT International SA 

(511)  34 

 

(111) 1612536 

(540) 

 

(732) JT International SA 

(511)  34 

 

(111) 1613530 

(540) 

JACQUESSON 

(732) CHAMPAGNE 

JACQUESSON ET FILS 

(511)  33 

 

(111) 1614008 

(540) 

MINTEREST 

(732) Minterest Association 

(511)  36  42 

 

(111) 1617154 

(540) 

BAIZE 

(732) JT International SA 

(511)  34 

 

(111) 1619465 

(540) 

LOEWE 

(732) LOEWE IP 

HOLDING LIMITED 

(511)  07  09  10  12  35  37  

38  41  42 

 

(111) 1621176 

(540) 

NXT 

(732) Barry Callebaut AG 

(511)  29  30 

 

(111) 1622601 

(540) 

 

(732) ANTONINI E CO. S.R.L. 

(511)  33 

 

(111) 1631925 

(540) 

 

(732) SHENZHEN SAKO 

SOLAR CO., LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1635914 

(540) 

 

(732) INTERNATIONAL 

TRADITIONAL KARATE 

FEDERATION 

(511)  41 

 

(111) 1647788 

(540) 
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(732) Yiwu Ackiliss 

Electric Co., Ltd. 

(511)  07  08  11 

 

(111) 1650795 

(540) 

REMESLO 

FERMERA 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1654180 

(540) 

XACIATO 

(732) Dare Bioscience, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1663279 

(540) 

RESVELDEN 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511)  05 

 

(111) 1664806 

(540) 

 

(732) Guangzhou Lushan 

New Material Co., Ltd. 

(511)  01  17 

(111) 1666010 

(540) 

 

(732) Shenzhen De Haichun 

Technology Co., Ltd. 

(511)  34 

 

(111) 1669057 

(540) 

FAS 

(732) Bernhard Förster 

GmbH 

(511)  10  40  44 

 

(111) 1669874 

(540) 

KYGEVVI 

(732) ZOGENIX, INC. 

(511)  05 

 

(111) 1674010 

(540) 

BEYRIZO 

(732) Takeda 

Pharmaceuticals 

International AG 

(511)  05 

 

(111) 1674516 

(540) 

 

(732) Clark Equipment 

Company 

(511)  25 

 

(111) 1674543 

(540) 

BOBCAT 

(732) Clark Equipment 

Company 

(511)  25 

 

(111) 1679810 

(540) 

 

(732) Kurchyna Olena 

Henadiivna 

(511)  03 

 

(111) 1686040 

(540) 

 

(732) GIUSEPPE EROS 

LANA 

(511)  09  36  42 

(111) 1686986 

(540) 

WILLOW LTE 

(732) Merck KGaA 

(511)  42 

 

(111) 1687147 

(540) 

GILBOA 

(732) ADAMA 

Registrations B.V. 

(511)  01  05 

 

(111) 1214989 

(540) 

GAUDINA 

(732) Rücker GmbH 

(511)  29 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11650 (51) 18-01  

(21) Д-20/2022 

(22) 8.3.2022. 

(15) 4.5.2022.  

 

(30) 2021-020571 24.9.2021., JP 

(28) 1 

(54) ELEKTRONSKI KALKULATOR 

(73) CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. 

CASIO COMPUTER CO., LTD, 6-2, Hon-machi 1-

chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(72) Oka Shunsuke, c/o Casio Keisanki Kabushiki 

Kaisha D.B.A. Casio Computer Co., Ltd, 6-2, Hon-

machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo [JP];  

Ishii Kyohei, Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D.B.A. 

Casio Computer Co., Ltd, 6-2, Hon-machi 1-chome, 

Shibuya-ku, Tokyo [JP]; 

(74) MALEŠEVIĆ О. Vladan, Cara Lazara 7,  

11000 Beograd, RS; 

 
 

(11) 11666 (51) 06-02 

(21) Д-48/2022 

(22) 18.7.2022. 

(15) 19.8.2022. 

 

(30) Д-48/2022 18.7.2022. RS 

(28) 1 

(54) KREVET ZA MASAŽU 

(73) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11000 Beograd, RS 

(72) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11000 Beograd, RS 

 

 
 

(11) 11667 (51) 23-03  

(21) Д-40/2022 

(22) 31.5.2022. 

(15) 29.8.2022.  

 

(30) Д-40/2022  31.5.2022. RS  

(28) 1 

(54) PEĆ NA DRVA 

(73) PANADERO AB, S.L., Avda. 5, No. 13-15 

Polígono Industrial Campollano, 02007 Albacete, ES; 

(72) REYES PINTADO Núñez, Avda. 5, No. 13-15 

Polígono Industrial Campollano , 02007 Albacete, ES; 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ&PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS; 

 

 
 

(11) 11668 (51) 19-08 

(21) Д-49/2022 

(22) 22.7.2022. 

(15) 30.8.2022.  

 

(30) Д-49/2022  22.7.2022. RS 

(28) 1 

(54) NALEPNICA ZA SVEĆU 

(73) PAVLOVIĆ Radoslav, Pajsijeva 1, 11000 Beograd, RS 

(72) PAVLOVIĆ Radoslav, Pajsijeva 1, 11000 Beograd, RS 
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(11) 11669 (51) 32-00 

(21) Д-28/2022 

(22) 26.4.2022. 

(15) 30.9.2022.  

 

(30) Д-28/2022  26.4.2022. RS 

(28) 5 

(54) GRAFIČKI DIZAJN 

(73) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб,  

11000 Београд, RS 

(74) NIKŠIĆ Ana, Vojvode Milenka 1/11,  

11000 Beograd, RS; 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.05.2022. - 15.06.2022.године: 

 

Дизајн број 11227 чији је носилац 

LJUBINKOVIĆ Ana, Hadži Milentijeva 38, Beograd, 

RS i LJUBINKOVIĆ Iva, Pljevaljska 32a, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 16.5.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of 

Entered Changes of Registered Designs 
16.11.2022. - 15.12.2022. године 

  

 

Промена пренос права 

 

За дизајн бр. 11192 извршен је пренос на 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN, 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 

Clermont-Ferrand, FR; 

 

За дизајн бр. 11193 извршен је пренос на 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN, 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 

Clermont-Ferrand, FR; 

За дизајн бр. 11194 извршен је пренос на 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN, 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 

Clermont-Ferrand, FR; 

 

За дизајн бр. 11195 извршен је пренос на 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN, 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 

Clermont-Ferrand, FR; 
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ПОДЛИСТАК ГИС / 

Supplement IPG 
 

 

 

САДРЖАЈ CONTENTS 
 

ТЕХНИЧКА РАДИОНИЦА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ 

ЗАЈЕДНИЧКОГ КОМИТЕТА CEFTA О 

ТРГОВИНСКИМ АСПЕКТИМА ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Брисел, 7. и 8. децембар 2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICAL WORKSHOP ON THE DRAFT OF 

THE DECISION OF THE CEFTA JOINT 

COMMITTEE ON THE TRADE RELATED 

ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS 

Brussels, December 7-8, 2022 
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ТЕХНИЧКА РАДИОНИЦА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ КОМИТЕТА CEFTA О 

ТРГОВИНСКИМ АСПЕКТИМА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ   

Брисел, 7. и 8. децембар 2022. године  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Марија Божић, помоћник директора за Сектор за знаке разликовања 

Драгана Перишић, самостални саветник у Групи за међународну сарадњу и европске   интеграције 

 

Техничка радионица о Нацрту одлуке о 

трговинским аспектима права интелектуалне својине 

Заједничког комитета Споразума о слободној 

трговини у централној Европи (у даљем тексту: 

CEFTA)  је организована од стране Завода за 

интелектуалну својину Европске уније (у даљем 

тексту: EUIPO), у  Бриселу, 7. и 8. децембра 2022. 

године. Наведеној радионици су присуствовали 

представници уговорних страна CEFTA-е 2006, које 

чине, поред Републике Србије, и Албанија, Босна и 

Херцеговина, Северна Македонија, Молдавија, Црна 

Гора и Мисија Уједињених нација на Косову и 

Метохији (UNMIK). У име Републике Србије, овој 

техничкој радионици су присуствовала два 

представника Завода за интелектуалну својину, 

Марија Божић, помоћник директора за Сектор за 

знаке разликовања, и Драгана Перишић, самостални 

саветник у Групи за међународну сарадњу и 

европске интеграције. 

 

Техничка радионица о Нацрту одлуке о 

трговинским аспектима права интелектуалне својине 

Заједничког комитета CEFTA-е, којом ове године 

председава Молдавија, је организована у оквиру 

недеље CEFTA-е за 2022. годину. Након  

прошлогодишње недеље CEFTA-е, у оквиру које је 

техничка радионица у области интелектуалне 

својине, због пандемије COVID-19, била 

организована у хибридном формату у Скопљу, 

учесници овогодишње техничке радионице су имали 

прилику да непосредно међусобно размене 

мишљења, као и са представницима EUIPO и 

Секретаријата CEFTA-e.  

 

На основу закључака техничке радионице 

одржане прошле године у Скопљу, на овогодишњој 

техничкој радионици, која је била организована у 

форми састанка, је разматран садржај Нацрта одлуке 

о трговинским аспектима права интелектуалне 

својине (у даљем тексту: Нацрт одлуке), који би, 

евентуално, у наредној фази, био предложен за 

усвајање Заједничком комитету CEFTA-e.  

 

Циљ Нацрта одлуке је олакшање сарадње између 

страна потписница CEFTA-e 2006 у области заштите 

интелектуалне својине, путем хармонизације 

минималних стандарда заштите и спровођења права 

интелектуалне својине, промоције технолошких 

иновација, преноса и размене знања између 

уговорних страна и промоције ефикасне и 

одговарајуће заштите права интелектуалне својине.  

 

Према одредбама Нацрта одлуке, уговорне 

стране међусобно признају недискриминаторни 

третман и успостављају принцип исцрпљења права 

на жиг и индустријски дизајн који неће 

представљати препреку трговини.  

 

У Нацрту одлуке је наглашено да ће заштита 

и спровођење права интелектуалне својине 

допринети промоцији технолошких иновација и 

размени знања, што ће бити остварено, између 

осталог, путем заштите поверљивих информација, 

вођењем ефикасних поступака и јачањем капацитета 

уговорних страна. Истакнут је посебно значај 

заштите поверљивих информација, које имају важну 

улогу у размени знања између привредних субјеката 

и институција које се баве истраживањем и развојем. 

У том смислу је предвиђено да уговорне стране 

предвиде неопходне мере и поступке како би се 

осигурала доступност грађанскоправне заштите од 

незаконитог прибављања, коришћења и откривања 

поверљивих информација, која треба бити 

спроведена тако да се избегне стварање препрека у 

трговини. Сходно Нацрту одлуке, уговорне стране су 

обавезне да поступке за признање или регистрацију 

права интелектуалне својине окончају у разумном 

временском периоду.  
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Стране уговорнице су такође, према 

одредбама Нацрта одлуке, обавезне да предузму 

разумне кораке ради увођења могућности 

подношења електронских пријава за заштиту права 

интелектуалне својине.  

 

У Нацрту одлуке је наведено да свака 

уговорна страна треба да обезбеди постојање и 

примену ефикасних поступака за спровођење права 

интелектуалне својине против сваког дела којим су 

повређена ова права, укључујући средстава усмерена 

на превенцију повреда права интелектуалне својине.  

Наведени поступци не смеју бити непотребно 

сложени или скупи, нити могу садржати неразумне 

рокове, као ни проузроковати непотребна одлагања.  

 

Нацрт одлуке садржи одредбу у којој је 

предвиђено да ће свака уговорна страна настојати да 

усклади своје прописе са правом Европске уније. 

 

Уговорне стране, сходно одредбама Нацрта 

одлуке, преузимају обавезу да сарађују у области 

заштите и спровођења права интелектуалне својине, 

да размењују информације и да предузимају 

активности ради подизања свести о значају права 

интелектуалне својине, при чему је потребно 

пружити помоћ малим и средњим предузећима, кроз 

обуку, маркетинг и сличне активности. Размењиваће 

се информације о управноправној и  судској  

заштити интелектуалне својине, као и информације о 

царинским мерама, при чему ће уговорне стране 

пружати помоћ једна другој како би осигурале 

примену наведених одредаба. Нацртом одлуке, 

предвиђено је редовно организовање обука о 

управноправној и  судској заштити интелектуалне 

својине, као и о царинским мерама и тржишном 

надзору. 

 

Нацртом одлуке је предвиђено такође и 

оснивање Подкомитета за заштиту права 

интелектуалне својине ради пружања помоћи 

Заједничком комитету CEFTA-е у погледу 

интелектуалне својине. Задатак Подкомитета за 

заштиту права интелектуалне својине би био развој и 

проширење сарадње између уговорних страна 

CEFTA-е у области интелектуалне својине, што би 

допринело јачању правне сигурности за привредне 

субјекте и унапређењу економске сарадње између 

уговорних страна. Посебна улога Подкомитета за 

заштиту права интелектуалне својине би била 

координација и сарадња у области интелектуалне 

својине, што би укључивало, између осталог, 

усвајање вишегодишње стратегије и редовно 

извештавање Заједничког комитета CEFTA-е о 

њеном спровођењу, оснивање различитих радних 

група у оквиру Подкомитета, пружање подршке 

правном оквиру кроз израду компаративних анализа, 

омогућавање размене знања, имплементација онлајн 

алата, организовање активности подизања свести. 

 

Представници уговорних страна CEFTA-е су 

закључили на техничкој радионици да Нацрт одлуке 

одговара њиховим очекивањима за успостављањем и 

продубљивањем међусобне сарадње у области 

интелектуалне својине. 
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