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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

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

the registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2021-2248 (220) 27.12.2021. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) NK FIT&BEAUTY d.o.o., Крилова 1,  

21000, Нови Сад, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.08.25; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.24  

(554) Тродимензионални знак  

(591) црна, браон, бела  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; парфимеријски производи, етарска уља; 

козметичка млека, гелови и уља за потамњивање и 

употребу након сунчања; лосиони за 

самопотамњивање [козметика]; лосиони за 

самопотамњивање; креме за самопотамњивање; 

креме за сунчање; лосиони за сунчање; препарати за 

сунчање; гелови за сунчање [козметика]; гелови 

након сунчања [козметички]; козметички лосиони за 

сунчање; креме и препарати након сунчања; лосиони 

након сунчања; млека након сунчања; препарати за 

сунчање [козметички]; уља за сунчање [козметика]; 

уља након сунчања; хидратантне креме за после 

сунчања; гелови за кожу за убрзавање, побољшавање 

и продужавање боје добијене сунчањем; емулзије за 

лице за козметичке потребе; бронзери за кожу у 

облику креме; козметички препарати за обнављање 

коже; креме за посветљивање коже; лосиони за 

чишћење коже; немедицински лосиони за 

стимулацију коже; немедицински серуми за кожу; 

пене за негу коже; препарати за избељивање коже; 

средства за омекшавање коже; средства за пилинг 

коже; средства за регенерацију коже; уља за 

тамњење коже; уља и лосиони за тамњење коже; 

креме за кожу и у течном и у чврстом облику; 

марамице натопљене средством за чишћење коже; 

козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца; 

козметички фластери који садрже средства за 

заштиту од сунца за употребу на кожи; топикални 

лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку 

употребу; боје за тело за козметичке намене; какао 

маслац за козметичке потребе; кана [козметичка 

боја]; козметички пилинзи за тело; козметичке пене 

које садрже средства за заштиту од сунца; 

козметички сетови.   

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику; услуге 

онлине малопродаје везане за козметику; пружање 

савета потрошачима у вези са производима који се 

односе на козметику.  

44  медицинске услуге; услуге салона лепоте; 

козметичке услуге за негу тела; услуге потамњивања 

коже спрејом; услуге салона за сунчање и 

соларијума; услуге салона за потамњивање коже; 

услуге потамњивања коже ваздушним 

распршивачем; пружање информација о услугама 

потамњивања коже; пружање информација о 

услугама салона лепоте; здравствено, медицинско и 

фармецутско консултовање.  
 

(210) Ж- 2022-196 (220) 07.02.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Vinarija Venčac doo Banja-Aranđelovac, 

Брезовачка улица 41, 34304, Бања, Аранђеловац, RS 

(740) АОД Самарџић Милан, СОГ/Самарџић, 

Орешки & Грбовић, Кондина 13, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.01; 24.09.13; 24.09.16; 27.05.01; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.02  

(591) пантоне 7555Ц  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; пластични материјал за паковање 

(који није укључен у друге класе).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  

33  алкохолна пића, нарочито вино и ракија.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

трговине на велико и трговине на мало у вези са 

пивом, минералним и содним водама и другим 
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безалкохоним пићима, воћним напицима и воћним 

соковима, сирупима и другим препаратима за 

производњу пића, алкохолним пићима, нарочито 

вином и ракијом.  

43  услуге припреме и послуживања хране и пића у 

ресторану; услуге припреме и послуживања хране и 

пића у кетеринг сервису; услуге обезбеђивања 

исхране и смештаја у хотелима, пансионима или 

другим објектима које обезбеђују привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-197 (220) 07.02.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Vinarija Venčac doo Banja-Aranđelovac, 

Брезовачка улица 41, 34304, Бања, Аранђеловац, RS 

(740) АОД Самарџић Милан, СОГ/Самарџић, 

Орешки & Грбовић, Кондина 13, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.01; 24.09.13; 24.09.16; 27.05.01; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.02  

(591) пантоне 7555Ц  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; пластични материјал за паковање 

(који није укључен у друге класе).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  

33  алкохолна пића, нарочито вино и ракија.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

трговине на велико и трговине на мало у вези са 

пивом, минералним и содним водама и другим 

безалкохоним пићима, воћним напицима и воћним 

соковима, сирупима и другим препаратима за 

производњу пића, алкохолним пићима, нарочито 

вином и ракијом.  

43  услуге припреме и послуживања хране и пића у 

ресторану; услуге припреме и послуживања хране и 

пића у кетеринг сервису; услуге обезбеђивања 

исхране и смештаја у хотелима, пансионима или 

другим објектима које обезбеђују привремени 

смештај.  

(210) Ж- 2022-902 (220) 23.05.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard,  

90064, Los Angeles CALIFORNIA, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

STAR GUARDIAN 

(511) 3  уља за бебе; влажне марамице за бебе; гелови за 

купање; уља за купање; прашкови за купање; соли за 

купање; креме за тело; уља за тело; спрејеви за тело; 

освеживачи даха; пенушаве купке; козметички 

препарати; козметика; зубне пасте и прашкови; сапуни 

за лице; мириси; шампони за косу; балзами за косу; 

сапуни за руке; лосиони за руке; течни сапуни; шминка; 

водица за уста; препарати за обликовање косе, 

немедицински; немедецински производи за заштиту од 

сунца за козметичку употребу; препарати за негу усана, 

немедицински; парфеми; немедицински шампони за 

кућне љубимце; гелови за туширање; препарати за 

заштиту од сунца; препарати за сунчање; пасте за зубе у 

гелу; пасте за зубе.  

9  апликацијски софтвер; аудио звучници; пуњачи 

батерија; батерије; кациге за бицикле; празне 

меморијске флеш картице; празни усб уређаји; 

фотографска камера; футроле за мобилне телефоне; 

процесори (централни уређаји за обраду података) 

(рачунарски хардвер); прикључне станице за 

рачунаре; рачунарски хардвер; рачунарски мишеви; 

рачунарски монитори; рачунари; софтвер за 

рачунарске игре; украсни магнети; дигитални 

материјали, наиме, токени који се не мењају (нфт); 

дигитални медији, наиме, аудио-визуелни медијски 

садржај у области забаве, музике, видео игара, 

играња видео игара и такмичења у видео играма, 

који се може преузимати; дигитални медији наиме, 

медијски садржај који се може преузимати у области 

забаве, музике, музичких видео записа, видео игара и 

играња видео игара; уређаји за пренос (стриминг) 

дигиталних медија; дигиталне ознаке; софтвер за 

рачунарске игре, који се може преузети; софтвер за 

видео игре који се може преузети; софтвер за игре 

проширене стварности који се може преузимати; 

рачунарски софтвер за чување екрана који се може 

преузимати; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање трансакцијама користећи 

блокчејн технологију; рачунарски софтвер који се 

може преузимати за трговање, гледање и управљање 

дигиталним колекционарством, односно за уметност, 

целулоидне фолије за цртане филмове, слике, 

фотографије, колекционарске сличице, и видео 

записе; софтвер за позадину рачунара који се може 

преузимати; дигитални медији који се могу 
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преузимати, наиме, дигитално колекционарство 

створено софтверском технологијом заснованом на 

блокчејну; дигитална музика која се може преузети; 

електронске публикације које се могу преузимати, 

наиме, стрипови, графички романи, часописи, 

приручници и билтени у области забаве; 

кинематографски филмови, телевизијски програми и 

други забавни програми кратке форме који се могу 

преузимати у области анимације, комедије, драме, 

фантазије и научне фантастике; музичке датотеке 

које се могу преузимати; софтвер за пренос 

(стриминг) аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета и на мобилне уређаје; виртуелна 

роба која се може преузети; виртуелна роба која се 

може преузети, наиме, рачунарски софтверски 

програми који садрже ресурсе у игри, токене и 

виртуелну валуту за употребу у видео играма и 

виртуелним световима на мрежи; софтвер за 

преузимање који садржи виртуелну валуту, наиме, 

рачунарски програми који садрже жетоне у игри и 

валуту за употребу на мрежама и у мобилним видео 

играма; софтвер за игре виртуалне стварности који 

се може преузимати; дискови, траке, кертриџи и 

оптички компакт дискови [цд-ром], који сви садрже 

софтвер за рачунарске или видео игрице; 

електронски апарати за забаву, наиме, програми 

снимљени на електронским колима за апарате за 

забаву са екранима од течних кристала; слушалице - 

бубице; електронске прикључне станице; футроле за 

наочаре; наочаре; софтвер за игре; слушалице; 

слушалице за употребу са рачунарима; интерактивни 

софтвер за игре; интерактивни забавни рачунарски 

софтвер за видео игре; интерактивни 

мултимедијални програми за видео игре; сочива за 

камере паметних телефона; магнетно кодиране 

поклон картице; главни рачунари (мејнфрејм 

рачунари); пуњачи батерија мобилних телефона; 

батерије мобилних телефона; појачивачи сигнала за 

мобилне телефоне; мобилни телефони; моноподи за 

ручне дигиталне електронске уређаје, односно 

камере, мобилне телефоне, таблет рачунаре; подлоге 

за компјутерске мишеве; преносни рачунари; припејд 

телефонске картице за позиве, које су магнетно 

кодиране; унапред снимљени компакт дискови који 

садрже музику и филмске звучне записе; унапред 

снимљени оптички и магнетно-оптички дискови који 

садрже филмове, телевизијске програме и кратке 

забавне програме у форми анимације, комедије, 

фантазије и научне фантастике; унапред снимљени 

видео дискови и двд-ови који садрже филмове, 

телевизијске програме и кратке забавне програме у 

форми анимације, комедије, фантазије и научне 

фантастике; заштитне маске за мобилне телефоне, 

таблете и лаптопове; пуњиве батерије; снимљени 

софтвер за игре проширене стварности; снимљени 

софтвер за видео игре; снимљени софтвер за игре 

виртуелне стварности; заштита за екране мобилних 

телефона; сд меморијске картице; паметни телефони; 

паметни сатови; софтвер за пружање емотикона; 

звучници; преносиви звучни снимци; преносиви 

видео записи; футроле за сунчане наочаре; сунчане 

наочаре; таблет рачунари; телефони; касете за видео 

игре; дискови за видео игре; софтвер за видео игре; 

софтвер за игре виртуелне реалности; бежични 

пуњачи; проширивачи домета бежичне мреже.  

14  ланчићи за чланак на нози; ,,бангле“ наруквице; 

наруквице [накит]; накит за тело; украси за алке 

[привеске] за кључеве; чокер огрлице; часовници; 

чврсте наруквице за зглоб;  дугмад за манжетне; 

минђуше на штипаљку; минђуше; накит; кутије за 

накит; привесци [накит]; торбице за накит; привесци за 

кључеве; прстенови за кључеве; украсне игле за ревере 

[накит]; медаљони; огрлице; прстенови за нос; 

привесци [накит]; накит за кућне љубимце; брош-игле; 

прстење као накит; шамар наруквице; пресовани 

сувенир ковани новчићи; каишеви за сатове; сатови; 

медаље; ковани новчићи; колекционарске кованице; 

меморијалне кованице; златне полуге и дукати; златне 

кованице; неновчане кованице.  

18  вишенаменске торбе; спортске торбе; руксаци; 

торбице за ношење на боковима; торбе за књиге; 

актовке; кутије за визит карте; торбе за ношење; 

торбице за коване новчиће; огрлице за животиње; 

козметичке торбице које се продају празне; костими 

за животиње; торбе које се носе преко једног рамена; 

врећице за тренинг; цилиндричне текстилне торбе; 

торбице за ношење око струка; ручне торбице; 

футроле за кључеве; торбе за опрему; повоци за 

животиње; пртљаг; ознаке за пртљаг; курирске 

торбе; сунцобрани; џепни новчаници; женске ташне; 

торбе с једном нараменицом; несесери који се 

продају празни; цегери; сандуци [пртљаг]; 

кишобрани; појасне торбице; новчаници са 

ланчићем; новчаници; торбице за ношење око зглоба.  

25  одевни предмети; покривала за главу; бандана 

мараме; каишеви [одећа]; капе за бејзбол; вунене 

капе; чизме; одећа; капути; костими за игре са 

улогама; хаљине; обућа; рукавице; костими за ноћ 

вештица; шешири; капе; спортске мајице с 

капуљачом; одећа за малу децу; јакне [одећа]; удобна 

одећа за ношење код куће; одевни предмети који се 

носе око врата; панталоне; пуловери; одећа за кишу; 

сандале; мараме, шалови; кошуље; ципеле; 

шортсеви; сукње; одећа за спавање; папуче; чарапе; 

доњи делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа 

за купање; мајице; хула-хопке и хеланке; горњи 

делови одеће; тренерке; доњи веш.  

28  акционе фигурице играчке и додаци за њих; 

лутке пуњене куглицама; савитљиве играчке; 

друштвене игре; фигурице које климају главом; 

карташке игре; шаховске игре; украси за 

новогодишње јелке [осим посластица и електричне 
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расвете за новогодишњу јелку]; фигурице за 

сакупљање; конзоле за рачунарске игре за 

рекреативно играње игара; играчке за састављање; 

костими за маскирање; декоративни ветрокази 

[играчке]; декоративне ветрењаче [играчке]; игре 

коцкицама; лутке и додаци за њих; електронске 

акционе играчке; електронски уређаји за игрице; 

опрема која се продаје као сет за играње карташких 

игара; електронске ручне јединице за игрице; 

играчке у облику ликова из фантазије; игре и 

играчке; тастатуре за играње игрица; мишеви за 

играње игрица; слагалице (пазле); музичке играчке; 

салонске игре; пињате; карте за игру; плишане 

играчке; игре са замишљеним играњем улога; стоне 

игре; фигурице за игру; возила играчке; оружје за 

игру; карте-сличице које се размењују, за игру; 

машине за видео игре.  

32  пиво; коктели на бази пива; флаширана вода за 

пиће; газирана вода; енергетски напици; напици с 

укусом воћа; напици од воћног сока; изотоници; 

безалкохолна пића; енергетски напици од воћа и 

поврћа обогаћени нутритијентима; безалкохолни 

напици; спортски напици; сокови од воћа и поврћа; 

вода за пиће.  

35  услуге онлајн малопродаје које се односе на 

одећу, књиге, колекционарство, рачунарски софтвер, 

костиме, игрице, медије, предмете за забаву и 

играчке; услуге малопродаје које се односе на одећу, 

књиге, колекционарство, рачунарски софтвер, 

костиме, игрице, медије, предмете за забаву и 

играчке; обезбеђивање онлајн тржишта дигиталне 

имовине за купце и продавце крипто-токена.  

38  аудио емитовање; услуге емитовања и преноса 

(стриминга) аудио-визуелног медијског садржаја у 

области разоноде, музике, видео игара, играња видео 

игара и такмичења у игрању видео игара путем 

интернета; услуге емитовања и преноса (стриминга) 

аудио и видео програма путем интернета; стриминг 

(проток) података; стриминг (проток) аудио, визуелног и 

аудио-визуелног садржаја путем интернета; 

телекомуникације; пренос писаних и дигиталних 

комуникација; видео емитовање; пренос видео садржаја 

на захтев; веб стриминг који представља пренос 

података, информација и аудио-визуелних података 

путем интернета или друге рачунарске мреже; пренос 

порука, кодираних слика и звука.  

41  услуге забавних паркова; продукција видео 

записа проширене стварности; услуге разоноде; 

услуге забављача; услуге разоноде у виду стварања, 

развоја, дистрибуције, продукције и пост-продукције 

кинематографских филмова, телевизијских програма 

и мултимедијалног забавног садржаја; услуге 

разоноде у виду текућих телевизијских серија и 

филмова у областима акционе авантуре, анимације, 

аниме, комедије, фантазије, мјузикла, научне 

фантастике и спорта; услуге разоноде у виду 

продукције и представљања наступа уживо, турнира, 

такмичења и концерата; услуге разоноде, наиме 

организовање и спровођење такмичења за играче 

видео и рачунарских игара; пружање информација о 

разоноди које се не могу преузимати о такмичењима 

и турнирима рачунарских и видео игара путем веб 

странице; пружање информација о разоноди које се 

не могу преузимати о такмичењима и турнирима 

рачунарских и видео игара путем веб странице; 

услуге разоноде, наиме, организовање састанака са 

обожаваоцима (фановима) и конференција у области 

разоноде, гејминга, видео игара и е-спортова; услуге 

разоноде, наиме пружање онлајн дигиталних 

колекционарских предмета који се не могу преузети 

на мрежи, наиме, уметности, фотографија, слика, 

анимација и видео записа за употребу у дигиталном 

окружењу у забавне сврхе; услуге разоноде, наиме 

пружање електронских, рачунарксих и видео игара 

путем интернета; услуге разоноде, наиме пружање 

кинематографских филмова, телевизијских програма, 

е-спортских догађаја, посебних догађаја и 

мултимедијалног забавног садржаја преко вебсајта 

које се не могу преузимати; услуге разоноде које 

пружају онлајн стримови; организовање 

костимираних забавних догађаја; продукција и 

дистрибуција кинематографских филмова и 

телевизијских програма; пружање веб странице која 

садржи телевизијске емисије, филмове и 

мултимедијални забавни садржај који се не може 

преузимати; услуге стављања на располагање 

кинематографских филмова, телевизијских програма, 

е-спортских догађаја, специјалних догађаја и 

мултимедијалних забавних садржаја, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; 

омогућавање приступа онлајн играма проширене 

стварности које се не могу преузимати; пружање 

онлајн информација о разоноди које се не могу 

преузимати; пружање онлајн стрипова, кратких 

прича и романа у сликама који се не могу 

преузимати; пружање онлајн видео снимака и другог 

мултимедијалног видео садржаја који се не могу 

преузимати; пружање онлајн игара виртуелне 

стварности које се не могу преузимати; пружање 

видео игара и рачунарских игара који се могу 

преузети, а којима се може приступити и играти 

преко рачунарских и глобалних комуникационих 

мрежа; пружање игара путем интернету; звучни 

снимци које пружају онлајн стримови; видео снимци 

које пружају онлајн стримови; видео продукција 

виртуелне реалности.  
 

(210) Ж- 2022-903 (220) 23.05.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Ана Цакић, Кривошијска 1а,  

11000, Београд, RS 
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(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12,  

11000, Београд 

(540) 

BIMASK 

(511) 3  ватирани штапићи за козметичке сврхе; 

ватирани штапићи за козметичке сврхе; памучни 

штапићи за козметичку употребу; козметичке маске; 

козметичке креме; уља за козметичку употребу; 

лосиони за козметичку употребу; млеко за чишћење 

за тоалетну употребу; шампони; козметички 

препарати за негу коже ; пудер за шминкање; 

препарати за сунчање [козметички]; балзами, осим за 

медицинске сврхе; фитокозметички препарати; 

биљни екстракти за козметичке намене; једнократне 

маске које се греју паром, не за медицинске намене; 

маске у листовима [sheet маске] за козметичке сврхе; 

тонери за козметичке намене; чај за купање за 

козметичке сврхе.   

5  фармацеутски препарати; помоћна лековита средства.  

16  папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; штампани материјал [висока 

штампа]; периодичне публикације; картон; каталози; 

папир за паковање; штампане ствари; штампане 

публикације; приручници; торбе за куповину од папира 

или пластике кесе за набавку од папира или пластике.   
 

(210) Ж- 2022-933 (220) 26.05.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Јована Јаковљев Триван, Сарајевска 6,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 07.03.11; 26.03.23; 26.04.03; 26.07.15; 27.05.01; 

27.05.07; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена  

(511) 9  хдми каблови; хд [висока резолуција] 

телевизори; хи-фи аудио уређаји; мп3 читачи; мп4 

читачи; сд меморијске картице; усб адаптери; усб 

каблови; усб каблови за мобилне телефоне; усб 

картице; усб кључеви за аутоматско покретање 

претходно програмираних урл адреса; усб модеми; усб 

оперативни софтвер; усб пуњачи за електричне уређаје 

који се користе за загревање дувана; усб хардвер; 

адаптери за каблове; аларми; алармни сензори; аларм 

системи; антене за телекомуникационе мреже; апарати 

за емитовање, снимање, пренос или репродукцију 

звука, података или слике; апарати за интерну 

комуникацију; апарати за кодирање и декодирање; 

апарати за мерење; апарати за наставу и обуку; апарати 

за пренос звука; апарати за пренос сигнала; апарати за 

снимање звука и слике; апарати и инструменти за 

сигнализацију; апликације за мобилне уређаје које се 

могу преузети; апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; апликацијски софтвер; 

апликацијски софтвери за паметне телефоне; батерије 

за возила; бежични пријемници; бежични рутери; 

биометријски системи идентификације; биометријски 

скенери; браве електронске; графички таблети; 

графички чип-сетови; декоративне маске за зидне 

прекидаче, обликоване; декоративне маске, 

обликоване, за детекторе дима; дигитални знаци; 

дигитални уређаји за цртање; дигитални штампачи у 

боји; екрани осетљиви на додир; електричне батерије; 

електричне ознаке; електрични извори напајања; 

електрични каблови и жице; електрични уређаји за 

контролу грејања; електрични уређаји за управљање 

енергијом; електрични утикачи; електромагнетни 

релеји; електронска звона; електронска интегрисана 

кола; електронске браве; електронске ознаке.  

35  агенције за увоз и извоз робе; административне 

услуге; административно рачуноводство; анализа 

пословног профита; анализа пословног управљања и 

саветовање из области пословања; анализирање 

пословног управљања; анализирање тржишних 

истраживања; анализирање тржишта; вођење 

послова; вођење пословних догађаја; директан 

маркетинг; електронско обрађивање података; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

огласног простора; израда материјала за оглашавање; 

израда радио реклама; интернет маркетинг; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на пословно управљање и пословну 

администрацију која се пружа електронским путем 

или преко интернета; истраживања тржишта; 

консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; консултантске услуге из 

области интернет маркетинга; консултације у вези са 

људским ресурсима; организовање догађаја, 

изложби, сајмова и приредби за комерцијалне, 

промотивне и рекламне потребе.  

37  грађевинске услуге; грађевински надзор; 

електроинсталацијске услуге; извођење јавних радова; 

изградња зграда; изградња и поправка кућа; изградња 

комерцијалних центара, стамбених зона и производних 

погона; изградња фабрика; инсталација електричне и 

електронске опреме у аутомобиле; инсталација 

канцеларијских уређаја; постављање подних плочица; 

постављање уређаја за грејање и хлађење; постављање 

уређаја за отварање и затварање врата; постављање 

уређаја за расвету.  
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(210) Ж- 2022-991 (220) 02.06.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Дејан Љевнаић, Милеве Марић Ајнштајн 74, 

11070, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.17; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.07; 27.05.11; 

27.05.22; 29.01.14  

(591) плава, бела, црвена, сива.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; штампарска слова, клишеи; 

периодичне публикације; каталози; билтени.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

оглашавања, маркетинга и промоције, дистрибуција 

узорака, развијање концепата оглашавања, писање и 

објављивање рекламних текстова; услуге односа са 

јавношћу; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

тражење спонзорства; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација.  

41  издвање књига и текстова, осим рекламних 

текстова; услуге репортерског извештавања, 

репортерског фотографисања; фотографисање; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; електронско издаваштво; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати.  
 

(210) Ж- 2022-1169 (220) 16.06.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Alma Lasers Ltd, 14 Halamish St., POB 3021, 

Caesarea Industrial Park, Caesarea, IL 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24  

(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; наиме 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, наиме 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; наиме 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- 2022-1171 (220) 16.06.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) GSM 3 G COMPANY доо, Булевар Војводе 

Мишића 14/3а, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 24.01.13; 26.03.01; 27.05.01; 27.05.17  
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(511) 9  кућишта за батерије; кутије за батерије; 

мерач киселине за батерије; машине за рачунање; 

апарати за увећавање [фотографски]; електрични 

апарати за даљинско паљење; електрични апарати за 

паљење са удаљености; батерије за паљење; мерачи 

висине; рачунске машине; ланчићи за наочаре; 

апарат за регулисање топлоте; бројачи корака; 

бројачи; справе за мерење; електрични апарати за 

комутацију; прекидачи, електрични; лимитатори [за 

струју]; електрични утикачи; исправљачи струје; 

редуктори, ослабљивачи [за струју]; батеријски 

прекидачи [за струју]; звучници; грамофони; 

микроскопи; мерачи [инструменти за мерење]; 

апарати за мерење; блиц лампе [фотографске]; 

телефонски пријемници; флуоресцентни екрани; 

пројектни екрани; фотографски екрани; сушилице за 

употребу у фотографији; сушилице за фотографије; 

мерни инструменти, електрични; електрични 

каблови; контакти за електричне линије; спојнице, 

електричне; електричне спојнице; релеји, 

електрични; преносници електронских сигнала; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; апарати за 

чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати за 

чишћење грамофонских плоча; пуњачи батерија; 

високофреквентни апарати; мерачи фреквенције; 

осигурачи; радио апарати; екрани за фотогравуру; 

решетке за батерије; аудио и видео пријемници; 

апарати за обраду података; апарати за интерну 

комуникацију; инвертори струје; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; сигналне 

лампе; ласери, који нису за медицинску употребу; 

наочаре; рачунарска меморија, уређаји; микрофони; 

временски прекидачи, аутоматски; оптичка огледала; 

навигациони инструменти; батерије, електричне; 

акумулатор, електрични; рачунари; рачунарски 

програми, снимљени; телефонски апарати; 

отпорници, електрични; спојнице за жице [за струју]; 

апарати за пренос звука; апарати за снимање звука; 

апарати за репродуковање звука; звучни апарати и 

машине; инструменти за лоцирање звука; 

телепринтери; телеграфски апарати; телевизијски 

апарати; апарати за даљинско управљање; 

телефонски преносници; телекомуникациони 

прекидачи; телекомуникациони преносници; жица за 

осигураче; против провални упозоравајући апарати; 

зујалице; радиолошки екрани за индустријску 

употребу; магнетне идентификационе картице; видео 

рекордери; тастатуре за рачунаре; интегрисана кола; 

полупроводници; ипови [интегрисана кола]; катоде; 

соларне батерије; електрична звона на вратима; 

телефонске жице; хорне за звучнике; троношци за 

камере; читачи бар-кодова; компакт дискови [аудио-

видео]; оптички компакт дискови [цд- ром]; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

компјутерске периферне јединице; рачунарски 

софтвер, снимљени; оптички кондензатори; 

акустичне спојнице; спојнице [опрема за обраду 

података]; плотери; електронске оловке [за видео- 

дисплеје]; интерфејси за рачунаре; џубокс за 

рачунаре; регулатори јачине светла, електрични; 

регулатори снаге светла, електрични; магнетни 

носиоци података; магнетни декодери; магнетне 

траке за рачунаре; микропроцесори; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; миш [рачунарска 

периферна опрема]; оптички читачи слова, симбола; 

оптички носиоци података; оптички дискови; 

штампачи за рачунаре; процесори [централна 

јединица за обраду података]; централна јединица за 

обраду података процесор]; читачи [опрема за 

обраду података]; скенери (опрема за обраду 

података); детектори дима; транзистори 

[електронски]; електронске оловке [за видео- 

дисплеје]; интерфејси за рачунаре; електронски 

планери; телефонске секретарице; камкордери; 

касетофони; компакт диск плејери; ноутбук 

рачунари; електронске табле за обавештења; видео 

екрани; видео телефони; заштитне кациге за спорт; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

украсни магнети; бежични телефони; подлоге за 

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

рачунарима; коаксијални каблови; каблови са 

оптичким влакнима; омоти за електричне утичнице; 

дубиномери, мерачи дубине мора; слушалице; 

пригушивачи за осветљење; радио пејџери; апарати 

за сателитску навигацију; светлосни електронски 

показивачи; двд плејери; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; датотеке слика 

које се могу преузимати; штампане плоче; усб 

прикључци; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [гпс]; преносиви мултимедијални читачи, 

плејери; траке за мобилне телефоне; диоде које 

емитују светло [лед]; триоде; мрежни 

трансформатори; лаптоп рачунари; торбе за 

лаптопове; навлаке за лаптопове; дигитални рамови 

за фотографије; 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; кодиране картице 

за откључавање; 3д наочаре; меморијске картице за 

машине за видео игре; електрични адаптери; 

компјутерски хардвер; соларне плоче за производњу 

електричне енергије; мобилни телефони; дигитални 

знаци; пуњачи за електронске цигарете; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; навлаке за паметне 
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телефоне; футроле за паметне телефоне; селфи 

штапови [ручни моноподи]; командне ручице 

[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео 

игре; паметне наочаре; паметни сатови; заштитне 

фолије прилагођене за екране рачунара; 

инфрацрвени детектори; навлаке за пда уређаје 

[личне дигиталне помоћне уређаје]; електронски 

системи контроле приступа за блокирање врата; 

термалне камере; ваге за мерење тежине и анализу 

телесне масе; ваге са анализатором телесне масе; 

футроле за таблет рачунаре; дигиталне 

метеоролошке станице; 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]; ваге за купатила; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне; кациге за виртуелну 

стварност електронске интерактивне табле 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом за 

употребу у научним истраживањима; аудио миксете; 

батерије за електронске цигарете електронски 

кључеви као даљински управљачи; електронске 

партитуре које се могу преузети он-лајн; дисплеји 

лабораторијски роботи; роботи за наставу; роботи за 

сигурносни асистенти [пда] рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунари 

камере за вожњу уназад ручни; електронски софтвер 

за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; објективи за снимање селфија; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; телекомуникациони апарати у 

облику накита; носиви рачунари; носиви монитори 

са видео дисплејем; апарати за магнетну резонанцу 

[мри], који нису за медицинску употребу; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји за анализу величине 

наночестица; јастучићи за слушалице; рукавице за 

виртуелну стварност; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; роботи за телепрезентацију; дигитални 

термостати за контролу климатизације; 

пиезоелектрични сензори; органске светлеће диоде 

[олед]; светлеће диоде са квантним тачкама [qled] 

;електричне утичнице; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузети; сталци прилагођени за 

лаптопове; покривала за главу као заштитни 

шлемови; катанци, електронски; слушалице за 

комуникацију на даљину; паркинг сензори за возила; 

штампачи улазница; видео пројектори; 

криптографски кључеви који се могу даунлаудовати 

за примање и трошење крипто имовине; електронски 

новчаници који се могу преузимати; паметни 

звучници; биометријске браве; носиви звучници; 

склопиви паметни телефони; блицеви за паметне 

телефоне; 3д скенери; ултра танки звучници; бежични 

микрофони са звучником; скенери [уређаји] за 

аутомобилску дијагностику; прстен светла за снимање 

селфија за паметне телефоне; пуњачи за паметне 

телефоне; заштита за екран паметних телефона; прстен-

држачи за мобилни телефон; прстен-сталци за мобилни 

телефон; слушалице; слушалице за видео игре; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

управљање криптовалутним трансакцијама који 

користи блокчејн технологију; преносиви пуњачи; 

квантни рачунари; дигитални интерфејс контролери 

музичких инструмената који су аудио интерфејси 

биореактори за лабораторије биореактори за 

култивисање ћелија за научна истраживања; држачи 

прилагођени за мобилне телефоне и паметне телефоне 

држачи за телефоне у аутомобилу уређаји за 

видеоприказ који се носе на главу; бежични преносиви 

штампачи за употребу са лаптопом и мобилним 

уређајима постоља за хлађење лаптоп рачунара; 

унутрашњи вентилатори за рачунаре; столице за 

евакуацију подметачи за инструмент табле 

прилагођени за држање мобилних телефона и паметних 

телефона ;контролери за серво моторе.  

16  носачи лепљивих трака [канцеларијски прибор]; 

папир; постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; штампани материјал [вискока 

штампа]; машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске; подупирачи за књиге; фасцикле за 

списе (канцеларијски прибор); таблице за писање; 

писаљке за таблице; сребрни папир; оловке; новине; 

периодичне публикације; гумиране траке 

[канцеларијски материјал]; клишеи; блокови за цртање; 

блокови [канцеларијски материјал]; свеске; паус папир; 

фолије за прецртавање; карбон папир; папир за машине 

за снимање; бележнице; листови папира 

(канцеларијски); картон; тубе од картона; каталози; 

штампарски бројеви и слова; слова, штампарска; папир 

за паковање; пера; писаће машине [електричне и 

неелектричне]; кутије за оловке; фотографије 

[штампане]; графичке репродукције; цртежи, скице; 

штампани роковници; штампане ствари, штампарски 

комплети, покретни [канцеларијски реквизит]; 

штампане публикације; приручници; папир за писање; 

притискачи за папир; светлећи папир; каширани папир; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим 

намештаја; пергамент; машине за биговање папира 

[канцеларијска опрема]; шаблони, матрице за 

умножавање; портрети; омоти за саксије од папира; 

апарати и машине за умножавање докумената; папирне 

траке и картице за бележење компјутерских програма; 

проспекти; папир за радиограме; лењири за цртање; 

књиговезачки материјал; књиговезачке корице; 

књиговезачки конопци; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; лепак за папир или 

употребу у  домаћинству; алманаси; календари; гумице 
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[еластичне траке] за канцеларије; портикле од папира; 

табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; заставе од 

папира; апарати за уништавање папира [шредери] за 

канцеларијску употребу; лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; етикете од папира или 

картона; неелектронски показивачи графикона; држачи 

страница књига; папир од пиринча.  

18  животињска кожа; кожа животиња; обручи за 

кишобране; позлаћена кожа; женске ташне; ловачке 

торбе [ловачка опрема]; школске торбе; футроле 

[етуи] за визиткарте; вештачка кожа од отпадног 

материјала из коже и дрвета; кутије за шешире од 

коже; путнички ковчези, сандуци; имитација коже; 

кишобрани; торбе за алат [празне]; футроле за 

кишобране; торбе за куповину са точкићима; торбе 

за куповину за вишекратну употребу; ранчеви за 

планинарење; ранчеви за камповање; торбе за плажу; 

ручне торбице; путне торбе; торбе [коверте, кесе] од 

коже за паковање; кутије од коже или вештачке 

коже; футроле од коже или вештачке коже; 

козметичке торбице, празне; путне торбе за одећу; 

футроле за кључеве; мрежасте торбе за куповину; 

мали кофери; спортске торбе; футроле за кредитне 

картице [новчаници]; кутије за визит карте; етикете 

од коже; кофери са точкићима; компресоване торбе 

прилагођене за пртљаг; конференцијске мапе; 

организатори за кофере.  

28  игре и играчке; украси за јелке; заштитне фолије 

прилагођене за екране преносних игара; дронови 

[играчке]; роботи играчке; трицикли за децу 

[играчке]; преносне игре и играчке са 

телекомуникационим функцијама; анти-стрес 

играчке; екстерни вентилатори за конзоле за игру.  
 

(210) Ж- 2022-1204 (220) 21.06.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Игор Анђелић, ГСМ 3 Г ЦОМПАНИ д.о.о., 

Булевар Војводе Мишића 14/3а, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 24.01.15; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.21  

(511) 9  кућишта за батерије; кутије за батерије; 

мерач киселине за батерије; машине за рачунање; 

апарати за увећавање [фотографски]; електрични 

апарати за даљинско паљење; електрични апарати за 

паљење са удаљености; батерије за паљење; мерачи 

висине; рачунске машине; ланчићи за наочаре; 

апарат за регулисање топлоте; бројачи корака; 

бројачи; справе за мерење; електрични апарати за 

комутацију; прекидачи, електрични; лимитатори [за 

струју]; електрични утикачи; исправљачи струје; 

редуктори, ослабљивачи [за струју]; батеријски 

прекидачи [за трују]; звучници; грамофони; 

микроскопи; мерачи [инструменти за мерење]; 

апарати за мерење; блиц лампе [фотографске]; 

телефонски пријемници; флуоресцентни екрани; 

пројектни екрани; фотографски екрани; сушилице за 

употребу у фотографији; сушилице за фотографије; 

мерни инструменти, електрични; електрични 

каблови; контакти за електричне линије; спојнице, 

електричне;електричне спојнице; релеји, електрични; 

преносници електронских сигнала; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; апарати за чишћење дискова 

са снимљеним звуком; апарати за чишћење 

грамофонских плоча; пуњачи батерија; 

високофреквентни апарати; мерачи фреквенције; 

осигурачи; радио апарати; екрани за фотогравуру; 

решетке за батерије; аудио и видео пријемници; 

апарати за обраду података; апарати за интерну 

комуникацију; инвертори струје; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; сигналне 

лампе; ласери, који нису за медицинску употребу; 

наочаре; рачунарска меморија, уређаји; микрофони; 

временски прекидачи, аутоматски; оптичка огледала; 

навигациони инструменти; батерије, електричне; 

акумулатор, електрични; рачунари;рачунарски 

програми, снимљени; телефонски апарати; 

отпорници, електрични; спојнице за жице [за струју]; 

апарати за пренос звука; апарати за снимање звука; 

апарати за репродуковање звука; звучни апарати и 

машине; инструменти за лоцирање звука; 

телепринтери; телеграфски апарати; телевизијски 

апарати; апарати за даљинско управљање; 

телефонски преносници; телекомуникациони 

прекидачи; телекомуникациони преносници; жица за 

осигураче; против провални упозоравајући апарати; 

зујалице; радиолошки екрани за индустријску 

употребу; магнетне идентификационе картице; видео 

рекордери; тастатуре за рачунаре; интегрисана кола; 

полупроводници; чипови [интегрисана кола]; катоде; 

соларне батерије; електрична звона на вратима; 

телефонске жице; хорне за звучнике; троношци за 

камере; читачи бар-кодова; компакт дискови [аудио-

видео]; оптички компакт дискови [цд- ром]; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

компјутерске периферне јединице; рачунарски 

софтвер, снимљени; оптички кондензатори; 

акустичне спојнице; спојнице [опрема за обраду 

података]; плотери; електронске оловке [за видео- 

дисплеје]; интерфејси за рачунаре; џубокс за 

рачунаре; регулатори јачине светла, електрични; 

регулатори снаге светла, електрични; магнетни 
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носиоци података; магнетни декодери; магнетне 

траке за рачунаре; микропроцесори; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; миш [рачунарска 

периферна опрема]; оптички читачи слова, симбола; 

оптички носиоци података; оптички дискови; 

штампачи за рачунаре; процесори [централна 

јединица за обраду података]; централна јединица за 

обраду података процесор]; читачи [опрема за 

обраду података]; скенери [опрема за обраду 

података]; детектори дима; транзистори 

[електронски]; електронске оловке [за видео- 

дисплеје]; интерфејси за рачунаре; електронски 

планери; телефонске секретарице; камкордери; 

касетофони; компакт диск плејери; ноутбук 

рачунари; електронске табле за обавештења; видео 

екрани; видео телефони; заштитне кациге за спорт; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

украсни магнети; бежични телефони; подлоге за 

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

рачунарима; коаксијални каблови; каблови са 

оптичким влакнима; омоти за електричне утичнице; 

дубиномери, мерачи дубине мора; слушалице; 

пригушивачи за осветљење; радио пејџери; апарати за 

сателитску навигацију; светлосни електронски 

показивачи; двд плејери; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; датотеке слика које 

се могу преузимати; штампане плоче; усб прикључци; 

уређаји за глобално позиционирајући систем [гпс]; 

преносиви мултимедијални читачи, плејери; траке за 

мобилне телефоне; диоде које емитују светло [лед]; 

триоде; мрежни трансформатори; лаптоп рачунари; 

торбе за лаптопове; навлаке за лаптопове; дигитални 

рамови за фотографије; 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; кодиране картице 

за откључавање; 3д наочаре; меморијске картице за 

машине за видео игре; електрични адаптери; 

компјутерски хардвер; соларне плоче за производњу 

електричне енергије; мобилни телефони; дигитални 

знаци; пуњачи за електронске цигарете; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; навлаке за паметне 

телефоне; футроле за паметне телефоне; селфи 

штапови [ручни моноподи]; командне ручице 

[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео 

игре; паметне наочаре; паметни сатови; заштитне 

фолије прилагођене за екране рачунара; инфрацрвени 

детектори; навлаке за пда уређаје [личне дигиталне 

помоћне уређаје]; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; термалне камере; ваге 

за мерење тежине и анализу телесне масе; ваге са 

анализатором телесне масе; футроле за таблет 

рачунаре; дигиталне метеоролошке станице; 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]; ваге за купатила; 

заштитне фолије прилагођене за смартфоне; кациге 

за виртуелну стварност електронске интерактивне 

табле хуманоидни роботи са вештачком 

интелигенцијом за употребу у научним 

истраживањима; аудио миксете; батерије за 

електронске цигарете електронски кључеви као 

даљински управљачи; електронске партитуре које се 

могу преузети он-лајн; дисплеји лабораторијски 

роботи; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

асистенти [пда] рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунари камере за 

вожњу уназад ручни електронски; софтвер за чување 

екрана на рачунару, снимљен или даунлодован; 

објективи за снимање селфија; графички елементи за 

мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; телекомуникациони апарати у облику 

накита; носиви рачунари; носиви монитори са видео 

дисплејем; апарати за магнетну резонанцу [мри], 

који нису за медицинску употребу; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји за анализу величине 

наночестица; јастучићи за слушалице; рукавице за 

виртуелну стварност; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; роботи за телепрезентацију; дигитални 

термостати за контролу климатизације; 

пиезоелектрични сензори; органске светлеће диоде 

[олед]; светлеће диоде са квантним тачкама [qлед]; 

електричне утичнице; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузети; сталци прилагођени за 

лаптопове; покривала за главу као заштитни 

шлемови; катанци, електронски; слушалице за 

комуникацију на даљину; паркинг сензори за возила; 

штампачи улазница; видео пројектори; 

криптографски кључеви који се могу даунлаудовати 

за примање и трошење крипто имовине; електронски 

новчаници који се могу преузимати; паметни 

звучници; биометријске браве; носиви звучници; 

склопиви паметни телефони; блицеви за паметне 

телефоне; 3д скенери; ултра танки звучници; 

бежични микрофони са звучником; скенери [уређаји] 

за аутомобилску дијагностику; прстен светла за 

снимање селфија за паметне телефоне; пуњачи за 

паметне телефоне; заштита за екран паметних 

телефона; прстен-држачи за мобилни телефон; прстен-
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сталци за мобилни телефон; слушалице; слушалице за 

видео игре; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

преносиви пуњачи; квантни рачунари; дигитални 

интерфејс контролери музичких инструмената који су 

аудио интерфејси биореактори за лабораторије 

биореактори за култивисање ћелија за научна 

истраживња; држачи прилагођени за мобилне телефоне 

и паметне телефоне држачи за телефоне у аутомобилу 

уређаји за видеоприказ који се носе на главу; бежични 

преносиви штампачи за употребу са лаптопом и 

мобилним уређајима постоља за хлађење лаптоп 

рачунара; унутрашњи вентилатори за рачунаре; 

столице за евакуацију подметачи за инструмент табле 

прилагођени за држање мобилних телефона и паметних 

телефона; контролери за серво моторе.  

16  носачи лепљивих трака [канцеларијски прибор]; 

папир; постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; штампани материјал [вискока 

штампа]; машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске; подупирачи за књиге; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; таблице за писање; 

писаљке за таблице; сребрни папир; оловке;новине; 

периодичне публикације; гумиране траке 

[канцеларијски материјал]; клишеи; блокови за цртање; 

блокови [канцеларијски материјал]; свеске; паус папир; 

фолије за прецртавање; карбон папир; папир за машине 

за снимање; бележнице; листови папира 

[канцеларијски; картон; тубе од картона; каталози; 

штампарски бројеви и слова; слова, штампарска; папир 

за паковање; пера; писаће машине [електричне и 

неелектричне]; кутије за оловке; фотографије 

[штампане]; графичке репродукције; цртежи, скице; 

штампани роковници; штампане ствари, штампарски 

комплети, покретни [канцеларијски реквизит]; 

штампане публикације; приручници; папир за писање; 

притискачи за папир; светлећи папир; каширани папир; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим 

намештаја; пергамент; машине за биговање папира 

[канцеларијска опрема]; шаблони, матрице за 

умножавање; портрети; омоти за саксије од папира; 

апарати и машине за умножавање докумената; папирне 

траке и картице за бележење компјутерских програма; 

проспекти; папир за радиограме; лењири за цртање; 

књиговезачки материјал; књиговезачке корице; 

књиговезачки конопци; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал];лепак за папир или употребу 

у домаћинству; алманаси; календари; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; портикле од папира; 

табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; заставе од 

папира;апарати за уништавање папира [шредери] за 

канцеларијску употребу;лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; етикете од папира или 

картона; неелектронски показивачи графикона; држачи 

страница књига; папир од пиринча.  

18  животињска кожа;кожа животиња;обручи за 

кишобране;позлаћена кожа;женске ташне;ловачке 

торбе [ловачка опрема] ;школске торбе;футроле [етуи] 

за визиткарте; вештачка кожа од отпадног материјала 

из коже и дрвета;кутије за шешире од коже; путнички 

ковчези, сандуци;имитација коже;кишобрани;торбе за 

алат [празне] ;футроле за кишобране;торбе за 

куповину са точкићима;торбе за куповину за 

вишекратну употребу;ранчеви за 

планинарење;ранчеви за камповање;торбе за 

плажу;ручне торбице; путне торбе;торбе [коверте, 

кесе] од коже за паковање;кутије од коже или 

вештачке коже; футроле од коже или вештачке 

коже;козметичке торбице, празне;путне торбе за 

одећу; футроле за кључеве;мрежасте торбе за 

куповину;мали кофери;спортске торбе;футроле за 

кредитне картице [новчаници] ;кутије за визит 

карте;етикете од коже;кофери са 

точкићима;компресоване торбе прилагођене за 

пртљаг;конференцијске мапе;организатори за кофере. 

28  игре и играчке; гимнастички и спортски артикли 

који нису обухваћени другим класама; украси за 

јелке; заштитне фолије прилагођене за екране 

преносних игара; дронови [играчке]; роботи играчке; 

трицикли за децу [играчке]; преносне игре и играчке 

са телекомуникационим функцијама; анти-стрес 

играчке; екстерни вентилатори за конзоле за игру.  
 

(210) Ж- 2022-1222 (220) 24.06.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Даница Б. Карић Стојилковић, 

Генерала Штурма 1, Београд, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01  

(591) тамно пинк  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.   

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
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38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1273 (220) 01.07.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Alsahara Trading Company d.o.o.,  

Панте Тутунџића 32, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.19; 25.03.25; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, наранџаста.  

(511) 32  Сокови од поморанџе.  
 

(210) Ж- 2022-1399 (220) 04.08.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

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

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

11000, Београд 

(540) 

RAWival 

(511) 31  храна за кућне љубимце; напици за кућне 

љубимце.  
 

(210) Ж- 2022-1402 (220) 04.08.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада Јовановића 11, 

11030, Београд, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.07 

(591) бела, светло браон.  

(511) 5  ветеринарски препарати; витамински 

препарати; дезинфекциона средства; дијететска 

храна прилагођена за медицинске намене; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

дијететски додаци за животиње; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; додаци исхрани; 

додаци исхрани са козметичким дејством; лекови за 

људску употребу; лекови за медицинску употребу; 

лосиони за фармацеутске намене; масти за медицинску 

употребу; масти за ветеринарску употребу; масти 

против опекотина од сунца; медицинска пића; 

медицинска средства за хигијену; медицинска средства 

за чишћење зуба; медицинска храна за животиње; 

медицински лосиони за косу; медицински лосиони за 

после бријања; медицински препарати за испирање 

очију; медицински препарати за мршављење; 

медицински препарати за раст косе; медицински 

сапуни; медицински тоници; медицински шампони; 

медицински шампони за кућне љубимце; медицински 

шампони за суво прање; мелеми за медицинску 

употребу; помаде за фармацеутску употребу; помаде за 

медицинску употребу; препарати за купање за 

медицинске сврхе; препарати за пречишћавање 

ваздуха; препарати за третман акни; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за негу коже; 

фармацеутски препарати на бази креча; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; 

хемијско-фармацеутски препарати.   

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или 

продајних промоција; маркетинг; маркетинг преко 

инфлуенсера; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; промоција производа преко 

инфлуенсера; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спор ских догађаја; рачунарско вођење 

медицинске документације и датотека; рекламирање 

преко плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање на радију; рекламирање слањем 

наруџбеница; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; циљни 

маркетинг.   

39  достава робе наручене поштом; испорука 

пошиљки; испорука робе; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; паковање робе; превоз 

аутомобилом; посредовање у транспорту; 

посредовање у услугама шпедиције; складиштење 

робе; шпедиција.   
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(210) Ж- 2022-1404 (220) 04.08.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Београд, RS 

(740) Александар С. Петровић, адвокат,  

Призренска 4, Београд 

(540) 

Vaš kutak za zdraviji život 

(511) 5  ветеринарски препарати; витамински 

препарати; дезинфекциона средства; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

дијететски додаци за животиње; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; додаци исхрани; 

додаци исхрани са козметичким дејством; лекови за 

људску употребу; лекови за медицинску употребу; 

лосиони за фармацеутске намене; масти за медицинску 

употребу; масти за ветеринарску употребу; масти 

против опекотина од сунца; медицинска пића; 

медицинска средства за хигијену; медицинска средства 

за чишћење зуба; медицинска храна за животиње; 

медицински лосиони за косу; медицински лосиони за 

после бријања; медицински препарати за испирање 

очију; медицински препарати за мршављење; 

медицински препарати за раст косе; медицински 

сапуни; медицински тоници; медицински шампони; 

медицински шампони за кућне љубимце; медицински 

шампони за суво прање; мелеми за медицинску 

употребу; помаде за фармацеутску употребу; помаде за 

медицинску употребу; препарати за купање за 

медицинске сврхе; препарати за пречишћавање 

ваздуха; препарати за третман акни; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за негу коже; 

фармацеутски препарати на бази креча; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; 

хемијско-фармацеутски препарати.   

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или 

продајних промоција; маркетинг; маркетинг преко 

инфлуенсера; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; промоција производа преко 

инфлуенсера; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спор ских догађаја; рачунарско вођење 

медицинске документације и датотека; рекламирање 

преко плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање на радију; рекламирање слањем 

наруџбеница; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; циљни 

маркетинг.   

39  достава робе наручене поштом; испорука 

пошиљки; испорука робе; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; паковање робе; превоз 

аутомобилом; посредовање у транспорту; 

посредовање у услугама шпедиције; складиштење 

робе; шпедиција.   
 

(210) Ж- 2022-1479 (220) 17.08.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

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

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

11000, Београд 

(540) 

SPIKEY 

(511) 31  храна за кућне љубимце; напитци за кућне 

љубимце.  
 

(210) Ж- 2022-1684 (220) 13.09.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Doo DUO PROFIL, , Лаћарак,  

Сремска Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 19.03.24; 25.01.01; 25.07.17; 26.04.09; 26.04.10; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, златна  

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

електронске цигарете и орални вапоризатори за 

пушаче; артикли за пушаче; шибице.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2022-1808 (220) 07.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) ARTIFIT DOO Beograd-Novi Beograd,  

Уроша Мартиновића 18 спрат 4 стан 32 ламела 8, 

11070, Београд-Нови Беоргад, RS 
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(740) Милан Вулић, адвокат, Булевар краља 

Александра 26/6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.03.11; 24.17.24; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, тегет плава, бела  

(526) najbolja cena  

(511) 35  услуге дигиталног оглашавања; услуге 

оглашавања на интернету; услуге комерцијалног 

посредовања путем веб сајта; претраживање 

података у рачунарским базама података за трећа 

лица; пружање пословних информација путем 

Интернет странице; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје: ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; 

презентација производа путем средстава 

комуникације у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима; 

истраживање тржишта.  

38  пренос порука и слика посредством рачунара; слање 

порука; услуге телекомуникације, нарочито 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; пренос видео садржаја 

на захтев; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; стриминг [проток] података; комуникација 

преко рачуна рских терминала; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; пренос 

дигиталних датотека.   

42  софтвер у виду сервиса (SааS); консултантске услуге 

у пољу софтвера у виду сервиса; платформа као 

услуга(PааS); пружање апликацијских услуга које 

садрже софтвер за употребу и креирање реклама за 

друге; софтвер као услуга (SааS) за креирање и испоруку 

дигиталног садржаја и оглашавање путем мрежа за 

глобалну комуникацију; софтвер као услуга (SааS) за 

праћење, надгледање и извештавање о трендовима за 

потребе оглашавања, маркетинга и промовисања.   
 

(210) Ж- 2022-1828 (220) 10.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Eurodrug Laboratories B.V., Regulusweg 11,  

8-floor, 2516, AS Hag, NL 

(740) Митић Д. Милош, Владимира Поповића 8а, 

11000, Београд 

(540) 

DEKORT 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у медицини.  
 

(210) Ж- 2022-1831 (220) 13.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Diamond Quest Limited, OMC Chambers, P.O 

Box 3152 Road Town, Tortola , VG 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

SAAT  

(511) 34  вапоризатори за електронске цигарете и 

електронски уређаји за пушење; орални вапоризатори за 

пушаче; дуван, сиров или прерађен; дувански производи, 

укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за ручно 

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

за бурмут, цигарете са или без филтера; замене за дуван 

(не за медицинске сврхе); цигарете које садрже замене за 

дуван (не за медицинске сврхе); артикли за пушаче, 

укључујући папир за цигарете и тубе, филтере за 

цигарете, конзерве за дуван, цигарете и кутије (не од 

племенитих метала) и пепељаре, луле, џепне апарате за 

мотање цигарета, врхове за цигарете, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи који се греју, 

електронски уређаји и њихови делови за загревање 

цигарета или дувана; ароме за дуван (осим етеричних 

уља); ароме (осим етеричних уља) за употребу у 

електронским цигаретама; течни раствори за употребу у 

електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји за инхалацију никотина који садржи аеросол; 

орални уређаји за испаравање за употребу од стране 

пушача, дувански производи и замене за дуван; пушачки 

артикли за електронске цигарете; уређаји за гашење 

цигарета и цигара које се греју, као и дуванских штапића 

који се греју; кутије за електронске цигарете које се могу 

пунити; џепне машинице за мотање цигарета.  
 

(210) Ж- 2022-1833 (220) 14.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) DNA Communications d.o.o., Булевар кнеза 

АЛександра Карађорђевића 20, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.15.07; 24.15.13; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.22; 29.01.03  

(591) зелена - Пантоне 347  

(511) 35  административне услуге; циљни маркетинг; 

фактурисање; финансијска ревизија; услуге уређења 

излога малопродајних продавница; услуге уређења и 

аранжирања излога; услуге тржишног истраживања 

које се односе на навике у коришћењу интернета; 

услуге тржишног истраживања које се односе на 

лојалност потрошача; услуге стратегије брендирања; 

услуге стварања бренда; услуге саветовања у вези са 

рекламирањем и пословним управљањем; услуге 

саветовања у вези са маркетингом; услуге 

саветовања из области привреде у вези са 

маркетиншким активностима и покретањем нових 

производа; услуге рекламних агенција; услуге 

рекламирања у штампи; услуге рекламирања ради 

подизања свести јавности о питањима која се тичу 

животне средине; услуге рекламирања ради 

подизања свести јавности о друштвеним питањима; 

услуге рекламирања преко интернета; услуге 

рекламе и маркетинга; услуге регрутовања радне 

снаге; услуге процењивања тржишта; услуге процене 

бренда; услуге промотивног маркетинга; услуге 

промотивне продаје ради подстицања потенцијалних 

купаца да купују производе других; услуге 

промотивне продаје производа; услуге промотивне 

продаје на терминалима за продају, за друге; услуге 

промотивне продаје; услуге посредовања у вези са 

изнајмљивањем времена и простора за оглашавање; 

услуге посредовања везане за оглашавање; услуге 

пословног управљања и консултација; услуге 

пословног саветовања које се односи на 

рекламирање услуге пословног саветовања које се 

односи на маркетинг; услуге пословног руковођења у 

вези са маркетиншким активностима и пласирањем 

нових производа; услуге пословног саветовања за 

дигиталну трансформацију; услуге планирања за 

оглашавање; ажурирање огласних материјала; 

анализе трошкова и цене коштања; вођење 

пословних догађаја изнајмљивање билборда [паноа 

за рекламирање]; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

огласног простора; изнајмљивање продајних 

штандова; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг 

преко инфлуенсера; маркетиншка истраживања; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање 

плаћањем по клику [pey per click оглашавање]; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; писање рекламних текстова; писање 

текстова за рекламне намене; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; производња рекламних 

филмова; промоција производа преко инфлуенсера; 

развој концепта оглашавања; рекламирање на радију; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; уређивање излога; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге 

корпоративне комуникације; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима.  
 

(210) Ж- 2022-1844 (220) 14.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Burn to Give SpA, Miguel Claro 195 of. 806, 

Providencia, Santiago de Chile, CL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.13.01; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.14; 27.05.17; 27.05.22  

(511) 36  посредовање у осигурању, услуге осигурања; 

финансијско саветовање и саветовање о осигурању; 

консултације о осигурању; финансијски послови; услуге 

монетарних послова; услуге агенција за промет 

некретнина; финансијске консултације.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

изнајмљивање апликација рачунарских програма; 

дизајн; пројектовање и развој софтвера за мобилне 

апликације; пројектовање, развој и примена 

рачунарског софтвера; пројектовање, побољшање и 

изнајмљивање рачунарског софтвера; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације; изнајмљивање апликативног 

софтвера; дизајнирање софтвера за паметне 

телефоне; дизајнирање, одржавање, развој и 

ажурирање рачунарског софтвера; софтвер као 
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услуга [SааS]; пружање услуга онлајн софтвера који 

се не може преузети; пружање услуга привремене 

употребе софтвера, који се не може преузети; 

платформа као услуга [паас]; обезбеђивање 

рачунарских платформи као услуга [Pааs]; развој 

рачунарских платформи; научно истраживање за 

медицинске потребе.   

44  услуге саветовања о здрављу; услуге здравствене 

неге пружане од стране здравствених пружаоца на 

основу уговора; пружање медицинских информација, 

наиме, информација за пацијенте и здравствене 

раднике у вези с медицинским стањима, лечењем и 

фармацеутским производима; медицинска, 

хигијенска и нега лепоте; услуге медицинског 

тестирања, посебно, процена физичке способности.  
 

(210) Ж- 2022-1846 (220) 14.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) QUANTOX TECHNOLOGY DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČAČAK , 

Епископа Никифора Максимовића 31, 32000, Чачак, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.02.02; 26.03.23; 26.05.04; 26.05.24; 26.07.17; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08 

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

зелена  

(511) 9  софтвер (снимљени програми); апликациони 

софтвер; апликације које се могу преузети; 

рачунарски програми; помоћни, безбедносни и 

криптографски софтвери; рачунарски системи.  

36  организовање финансирања хуманитарних 

пројеката.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

вођење курсева за оспособљавање, образовање и 

обуку за младе и одрасле.  

42  услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и 

софтвера; програмирање за рачунаре; креирање веб 

страница за друге; конверзија рачунарских програма 

и података; развој рачунарских система; дизајн 

рачунарског система; анализа рачунарског система; 

надгледање рачунарских система даљинским 

приступом; консултантске услуге у вези с 

рачунарским системима; надзор рачунарских 

система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у 

вези са рачунарском и интернет безбедношћу; 

софтвер као услуга (SааS); рачунарство у облаку; 

консултантске услуге у вези са информационом 

технологијом (IT); хостинг сервера.  
 

(210) Ж- 2022-1848 (220) 17.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Corrective Developments LLC, 20-21 Wagraw 

Road,, Fair Lawn, New Jersey 07410, US 

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

(540) 

MESO-WHARTON P199 

(511) 3  козметичке креме; козметичке креме за негу 

коже; козметика и козметички препарати; 

немедицински препарати за негу коже; нехируршки 

препарати за козметичке третмане који се 

убризгавају.  
 

(210) Ж- 2022-1849 (220) 17.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Corrective Developments LLC, 20-21 Wagraw Road,, 

Fair Lawn, New Jersey 07410, US 

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

(540) 

MESO-XANTHIN F199 

(511) 3  немедицински препарати за негу коже; 

нехируршки препарати за козметичке третмане који 

се убризгавају.  
 

(210) Ж- 2022-1850 (220) 17.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Corrective Developments LLC, 20-21 Wagraw 

Road,, Fair Lawn, New Jersey 07410, US 

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

(540) 

MESOSCULPT 71 

(511) 3  нехируршки препарати за козметичке 

третмане који се убризгавају.  
 

(210) Ж- 2022-1851 (220) 17.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Corrective Developments LLC, 20-21 Wagraw 

Road,, Fair Lawn, New Jersey 07410, US 

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

(540) 

MESOEYE C71 

(511) 3  нехируршки препарати за козметичке 

третмане који се убризгавају.  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/12a 

Intellectual Property Gazette  2022/12a 

22 ЗИС / RS / IPO 

 

(210) Ж- 2022-1852 (220) 17.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Jelena Klještan PR Fabrika kiflica SDN,  

Змај Јовина 28, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 25.12.01; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута боја  

(511) 30  тесто, полупрерађен производ.  
 

(210) Ж- 2022-1853 (220) 17.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) RCL-IZI računalniški inženiring d.o.o. 

Ljubljana, Alme Sodnik 2, Ljubljana, SI 

(740) Милица Чучковић, адвокат, Јанка Катића 14, 

11233, Раља 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.01.16; 26.01.24; 26.02.01; 26.11.03; 

26.11.07; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна, бела  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузимати.  

42  изнајмљивање рачунарског софтвера; хостинг 

рачунарских веб страница; одржавање рачунарског 

софтвера; дизајнирање рачунарских система; 

ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарског софтвера; израда и одржавање веб 

страница за друге; изнајмљивање веб сервера; 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера; саветовање у области рачунарског 

софтвера; поновно успостављање рачунарских 

података.  

 

(210) Ж- 2022-1855 (220) 17.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.15.11; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 

03.04.26; 06.19.11; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.16; 

27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.15  

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

жута, наранџаста, зелена  

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

преовлађује.  

30  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; чоколада.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1866 (220) 19.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Југоремедија фабрика лекова д.о.о. 

Зрењанин , Панчевачка б.б., 26000, Зрењанин, RS 

(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41, 

11000, Београд 

(540) 

Meraksan 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини; храна за бебе; дезинфекциона средства.  
 

(210) Ж- 2022-1867 (220) 19.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) PROTON MED DOO BEOGRAD-VRAČAR, 

Шуматовачка 16, 11000, Београд, RS 

(540) 

OPTODROP 

(511) 5  лекови за људску употребу; фармацеутски 

препарати.  
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(210) Ж- 2022-1868 (220) 19.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Ендре Пеновац, Косачка 1,  

24300,Бачка Топола, RS 

(740) Силађи Миклош, aдвокат , Јована Поповића 1, 

21220, Бечеј 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 9  футроле за паметне телефоне; футроле за 

таблет рачунаре.  

16  налив пера и хемијске оловке [канцеларијски 

прибор]; оловке; оловке за цртање; бележнице, 

нотеси.  

25  мајице; одећа; јакне [одећа]; блузе, кошуље; 

кошуље кратких рукава; мараме за главу; мараме, 

шалови; капе; дресови [одећа]; спортске мајице, 

дресови; џемпери [пуловери].  
 

(210) Ж- 2022-1876 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) SPORTYMATE d.o.o. Beograd, Шекспирова 7б, 

11000, Београд, RS 

(740) Драган Милић, Адвокат , Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 02.03.02; 02.03.23; 27.03.02; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.05  

(591) зелена, љубичаста  

(511) 35  објављивање рекламних текстова; 

компјутерско управљање подацима; изнајмљивање 

огласног простора; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; оглашавање; 

рекламирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; пружање корисничких оцена у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спортских догађаја.  

41  услуге забавних паркова; услуге разоноде; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

услуге спортских објеката; стављање на располагање 

игралишта и опреме за голф; услуге клубова здравља 

[здравствено и фитнес вежбање]; организовање 

спортских такмичења; пружање информација које се 

односе на рекреативне активности; издавање 

спортске опреме, осим возила; услуге спортских 

кампова; издавање тениских терена; обука 

[тренирање]; изнајмљивање спортских терена.  

42  ажурирање рачунарског софтвера; софтвер у виду 

сервиса; инсталирање рачунарског софтвера.  

45  услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(210) Ж- 2022-1877 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

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

11000, Београд, RS 

(540) 

Arteropirin EC 100 

(511) 5  лекови за људску употребу; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за медицинску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1878 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Фудбалски клуб "Црвена Звезда",  

Љутице Богдана број 1 а, 11000, Београд, RS 

(740) Вања Ђекић, адвокат, Мутапова 30а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.12; 09.03.02; 09.03.13; 

16.03.13; 26.01.14; 26.01.24; 29.01.15  

(591) црвена, бела, црна, светлобраон, беж, зелена боја 

(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.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње.  
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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.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1881 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Фудбалски клуб "Црвена Звезда",  

Љутице Богдана број 1 а, 110000, Београд, RS 

(740) Вања Ђекић, адвокат, Мутапова 30а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.12; 09.03.02; 09.03.13; 

09.07.01; 26.01.14; 26.01.16; 26.01.24; 29.01.15  

(591) црвена, бела, црна, светлобраон, беж, зелена 

боја  

(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.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње.  

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.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1882 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Фудбалски клуб "Црвена Звезда",  

Љутице Богдана број 1 а, 11000, Београд, RS 

(740) Вања Ђекић, адвокат, Мутапова 30а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 02.01.01; 02.01.23; 26.01.04; 26.01.14; 

26.01.21; 27.05.01; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/12a 

Intellectual Property Gazette  2022/12a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

25 

(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.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже; пртљажне 

и торбе за ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови 

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

поводци и одећа за животиње.  

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.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1883 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Фудбалски клуб "Црвена Звезда",  

Љутице Богдана број 1 а, 11000, Београд, RS 

(740) Вања Ђекић, адвокат, Мутапова 30а,  

11000, Београд 

(540) 

 

 

(531) 02.01.01; 02.01.23; 26.01.14; 26.04.10; 26.04.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, 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.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње.   

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.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за видео 

игре; гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.  

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.  

35  оглашавање;вођење, организовање и управљање 

пословањем;канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1887 (220) 21.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Јован Урошевић, Липа 18, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24 

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

аклохолни воћни екстракти, битери [горка алкохолна 

пића], аперитиви, бренди, дестилована пића, 

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

ликери, медовина, киршч, жестока пића, ракије 

(бренди), пикет, виски, алкохолне есенције, 

алкохолни екстракти, алкохолна пића која садрже 

воће, рум, водка, помешана алкохолна воћна пића, 

која нису на бази пива.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; саветовање, 

помоћ и подршка у пословању; пословне 

информације и савети у области оцењивања 

усклађености са прописима, стандардима, 

спецификацијама и референтним правилима, јавним 

или приватним; савети о пословном менаџменту и 

организацији за представљање и промоцију робе; 

оглашавање путем интернета; објављивање 

рекламних текстова; организација догађаја, изложби, 

приредби и свих догађаја у комерцијалне или 

рекламне сврхе; организовање такмичења у 

промотивне сврхе са или без поделе награда или 

доделе подстицаја; администрација програма 

стимулативних награда за промоцију робе и услуга 

других; дистрибуција рекламног материјала (леци, 

проспекти, штампани материјали, узорци); 

унапређење продаје за трећа лица; презентација и 

демонстрација робе и услуга у промотивне или 

рекламне сврхе; дистрибуција рекламних порука на 

свим медијима укључујуц́и дигиталне; промотивно 

спонзорство; промоција робе и услуга трећих страна; 

промоција робе и услуга трећих страна путем 

рачунарских и комуникационих мрежа; пружање 

комерцијалних информација на мрежи; пружање 

информација потрошачима о производима путем 

интернета; пружање комерцијалних информација и 

савета потрошачима у вези са избором робе и услуга; 

услуге комерцијалног посредовања; услуге онлајн 

или каталошке поруџбине путем поште; 

презентација робе на свим комуникацијским 

медијима за малопродају; малопродајне услуге на 

мрежи; услуге административног управљања 

залихама; услуге унапређења продаје путем услуге 

лојалности купаца користећи картице лојалности, 

дисконтне картице; организација изложби у 

комерцијалне или рекламне сврхе; организација 

изложби, сајмова, сајмова и догађаја; организација 

промотивних активности; организовање регионалних 

и националних промотивних кампања; услуге везане 

за промотивне комерцијалне активности у свим 

облицима, односно препоруке, спонзорство, 

покровитељство, пословање комерцијалног 

партнерства и промотивне информативне кампање у 

вези са робом и услугама; услуге малопродаје хране 

и пића; уговарање претплате на новине за друге; 

уговарање претплате за друге на све врсте 

информативних медија, текстова, звукова и/или 

слика, а посебно у облику електронских и 

дигиталних публикација; услуге управљања 

компјутерским датотекама; комерцијалне 

информације и савети за потрошаче о процесу 

развоја, производње и маркетинга; систематизација 

података у рачунарској бази података; маркетинг 

базе података; управљање компјутеризованом базом 

података; прикупљање података о пословању у 

компјутерску базу података; истраживање тржишта 

помоћу рачунарске базе података; пружање 

пословних информација из онлајн базе података; 

уношење информација о компанији у компјутерску 

базу података; пословно управљање; управљање 

брендом; управљање продајом; анализирање 

пословног управљања; планирање пословног 

управљања; помоћ у пословном управљању; 

управљање базама података; управљање програмима 

лојалности потрошача; пословно саветовање, 

управљање, планирање и надзор.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; образовање, 

подучавање и обука; услуге обуке и тренинзи; 

пружање информација из области образовања; 

организација колоквијума, конференција, конгреса, 

семинара, симпозијума; организација такмичења у 

образовне и забавне сврхе; организација такмичења 

на интернету; додела и презентовање награда; 

организација и планирање забаве; информације које 

се односе на образовање или забаву које се пружају 

на интернету; издавање штампаних материјала, 

новина, књига, часописа, каталога и информативних 

летака на свим медијима; електронске публикације 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; издавање електронских 

публикација; издавање приручника; консултантске 

услуге које се односе на обуку, усавршавање и 

образовање; организација забаве, приредби, 

свечаности, конференција; организација изложби, 

сајмова, сајмова и свих врста догађаја у културне или 

образовне сврхе; услуге дегустације ракија и других 

алкохолних пића.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај; услуге обезбеђивања хране и пића, 

нарочито услуге ресторана, услуге барова, кетеринг 

хране и пића, услуге кафеа; услуге хотела и мотела; 

услуге туристичке агенције за резервисање 

привременог смештаја; услуге резервација хотела и 

ресторана; услуге пружања информација о 

произвођачима алкохолних пића и ресторанима; 

пружања информација о храни и пићу; пружање 

оцена и рецензија пића и хране; пружање 

информација о карактеристикама пића и хране; 

консултантске услуге у области пића и хране; 

консултантске услуге у области кетеринга хране и 
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пића; пружање информација у виду рецепата за пића; 

услуге оцењивања пића и хране; сомелијерске услуге 

пружања савета у вези са вином и усклађивањем 

вина и хране; услуге пружања савета у вези са 

ракијама и другим алкохолним пићима; пружање 

савета и информација преко интернета у вези са 

комбиновањем пића и хране; пружање простора за 

сајмове, конференције и изложбе.  
 

(210) Ж- 2022-1891 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) RIBELLA FOODS DOO Bački Jarak,  

Цара Лазара б.б., 21234 , Бачки Јарак, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.01; 05.07.12; 08.01.11; 08.07.05; 

24.17.04; 24.17.25; 25.01.01; 25.01.06; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 29  припремљена леблебија, нарочито намаз од 

леблебије-хумус.  
 

(210) Ж- 2022-1896 (220) 24.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

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

11080, Београд, RS 

(740) Адокат Рилаковић Илија, Краља Милана 21, 

11000, Београд 

(540) 

TRAPESYS 

(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- 2022-1897 (220) 24.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

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

11080, Београд, RS 

(740) Адвокат Рилаковић Илија, Краља Милана 21, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 02.09.25; 26.03.23; 26.05.06; 26.05.08; 26.11.12; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена боја.  

(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- 2022-1898 (220) 21.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд,  

Булевар Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.27; 11.03.04; 25.01.25; 25.07.08; 

27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.07  

(591) окер, браон, бордо, тамно зелена  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

картонска амбалажа; етикете од папира или картона.  

32  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 

производњу минералне воде с укусима; сирупи за 

производњу напитака с укусом воћа; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака; 

сирупи и други препарати за производњу пића; 

сирупи од сока лимете; сирупи од сока црних 

рибизли; сируп од слада за припрему напитака.  
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(210) Ж- 2022-1901 (220) 25.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Бранко Кисић, Владимира Томановића 16, 

11000, Београд, RS 

(740) Алекса Огњановић, адвокат, Краља Милутина 23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.02; 29.01.03  

(591) тамно зелена, жута.  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану.  

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

и резанци; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, 

мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци 

јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, 

сосови и други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1903 (220) 26.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Бојан Томић, Савезничка 8, Аранђеловац, RS 

(740) Владан Стојиљковић, aдвокат, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.20; 26.01.12; 26.01.18; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.21 

(511) 24  текстилни материјал.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

35  велепродаја и малопродаја, продаја преко 

интернета робе: текстилни материјал, одећа, обућа, 

покривала за главу.  

(210) Ж- 2022-1904 (220) 26.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al Hamra 

Industrial Zone-FZ, RAK, AE 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

ZAYTONA زيتـونة 

(531) 28.01.00  

(511) 34  цигарете; цигаре, дуван и замене за дуван; 

сирови и прерађени дуван; кутије за цигаре; кутије за 

цигарете, табакере; дуван за жвакање; цигарилоси; 

биљна меласа (замена за дуван); артикли за пушаче; 

упаљачи за пушаче; филтери за цигарете; шибице; 

кутије за шибице; електронске цигарете; орални 

вапоризатори за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-1906 (220) 26.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(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 

(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- 2022-1918 (220) 28.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Serbia Broadband-Srpske Kablovske Mreže d.o.o. 

Beograd, RS 

(540) 
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(531) 01.15.09; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.15  

(591) црна (RGB: 0,0,0), бела (RGB:255,255,255), розе 

(RGB:255,154,145), ружичаста (RGB:255,66,255), 

плава (RGB:48,29,255), светло плава 

(RGB:0,253,251), зелена (RGB:0,255,0), жута 

(RGB:255,233,10) 

(511) 9  софтвер за стриминг (проток) 

аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја путем 

Интернета и глобалних комуникационих мрежа; 

софтвер за стрирнинг (проток) аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја на мобилне дигиталне 

електронске уређаје; софтвер за претрагу, 

организацију и препоруку мултимедијалног 

садржаја; рачунарски софтвер, наиме, алати за развој 

софтвера за креирање софтверских и мобилних 

апликација; софтвер за cloud рачунарство у области 

мултимедијалне забаве; хардвер за потребе услуга из 

области телекомуникација и медија; хардвер за 

стриминг (проток) аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја путем Интернета и 

глобалних комуникационих мрежа, наиме, уређаји за 

стриминг (проток) дигиталних медија; дигитални 

видео рекордери; ДВД и видео диск плејери високе 

резолуције, системи кућног биоскопа које чине аудио 

и видео пријемници и диск плејери; телевизори, и 

декодери за телевизоре.   

35  услуге оглашавања и пословног информисања; 

услуге оглашавања путем спонзорстава; услуге 

оглашавања и рекламирања путем телевизије, радија, 

поште, интернета, друштвених мрежа и дигиталног 

дељења (дистрибуције); оглашавање путем мрежа 

мобилне телефоније; услуге оглашавања и 

рекламирања пружене путем комуникационих 

канала; услуге оглашавања и рекламирања у области 

телевизије, кабловске телевизије, радио и онлајн 

емитовања и услуге медија укључујући телевизијска 

спонзорства, пласирање производа, телевизијске 

продаје, виртуелног оглашавања и други начини 

телевизијског оглашавања; прикупљање и обрада 

података и уопштено снимање, преписивање, пренос 

и организација писане преписке и звука и/или 

визуелних снимака који се користе у електронским 

преносима; услуге претплате на све информативне 

медије, текстуалне, звучне и/или сликовне медије, и 

публикације, електронске или друге, дигиталне 

публикације, аудио-визуелне производе и 

мултимедијалне производе; услуге претплате на 

телевизијске канале и друге медијске садржаје; 

приказивање реклама за друге; телевизијско 

оглашавање; договарање претплате за медијске 

пакете; услуге онлајн малопродаје стриминга 

(протока) унапред снимљеног аудио, видео и 

аудиовизуелног садржаја који се може и преузимати; 

прикупљање информација у рачунарску базу 

података.   

 

38  услуге стриминга (протока) аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја путем интернета; пренос 

и уручивање аудиовизуелног и мултимедијалног 

садржаја путем интернета; услуге платформи видео 

садржаја на захтев и услуге преноса; пружа ње 

услуга комуникације и телекомуникације на 

глобалној рачунарској мрежи; услуге обезбеђивања 

приступа мрежама података, посебно интернету, 

форумима на интернету, светској мрежи и 

серверима; услуге комуникације путем оптичких 

мрежа; услуге приступа рачунарској мрежи и 

глобалној рачунарској мрежи; бежичне 

телекомуникацијске услуге, наиме пренос гласа и 

података путем електронских средстава; услуге 

пружања информација у вези са телевизијским 

емитовањем, емитовањем кабловске телевизије или 

радија; услуге телеграмског комуницирања; услуге 

телефонског комуницирања; услуге преноса 

података; услуге телекомуникација (изузев 

емитовања); услуге емитовања; услуге новинских 

агенција; услуге изнајмљивања телекомуникационе 

опреме укључујући телефоне, рутере и факс; услуге 

телевизијског и радио емитовања; услуге интернет 

емитовања и емитовања затвореног типа; услуге 

емитовања кабловске телевизије и сателитског 

емитовања; услуге мобилне телефонске 

комуникације и емитовања; услуге комуникације 

путем рачунарских терминала; услуге електронских 

огласних табли.   

41  услуге договарања, организовања, вођења и 

представљања специјалних забавних догађаја; услуге 

продукције, дистрибуције, и представљања 

телевизијских програма, филмова; услуге 

обезбеђивања уживо телевизијских програма, 

програма веб кастова, радио програма, услуга 

преноса видеа на захтев, бежичних и онлајн услуга; 

услуге пружања забавних, спортских, музичких и 

образовних информација, информација у вези са 

културним догађајима, услуге емитовања вести, 

билтена са вестима, извештавања и услуге 

заказивања актуелних догађаја путем 

телекомуникационих мрежа; услуге разоноде и 

образовне услуге; обезбеђивање програма забаве, 

спорта, музике, информација, вести и актуелних 

догађаја који се не могу преузети; услуге пружања 

телевизијских емисија, филмова и мултимедијалног 

забавног садржаја који се не могу преузети, као и 

информација, рецензија, и препорука у вези са 

телевизијским емисијама, филмовима и 

мултимедијалним забавним садржајем; услуге 

пружања информација и савета у вези са било којом 

од горе наведених услуга, укључујући услуге које се 

пружају онлајн са рачунарске мреже или преко 

интернета или екстранета.   
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42  услуге пружања рачунарских апликација у вези 

са програмима забаве, спорта, анимације, музике, 

информација, вести, стварности, документараца, 

актуелних догађаја, и уметности и културе; услуге 

пружања рачунарских и мобилних апликација у вези 

са информацијама из области забаве, спорта, музике, 

вести, документараца, тренутних догађаја, и 

уметности и културе; услуга објављивања и 

представљања рецензија, анкета, и оцена, и услуге 

обезбеђивања рачунарских и мобилних апликација за 

постављање и дељење рецензија, анкета, и оцена у 

вези са образовним програмима, забавом, 

филмовима, позориштем, уметничким и културним 

догађајима, концертима, перформансима уживо, 

такмичењима, сајмовима, фестивалима, изложбама, 

излагањима и спортским манифестацијама; услуге 

cloud рачунарства; услуге обезбеђивања виртуелног 

рачунарског окружења путем cloud рачунарства.   
 

(210) Ж- 2022-1919 (220) 28.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Serbia Broadband-Srpske Kablovske Mreže d.o.o. 

Beograd, , RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.01; 

26.11.08; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црна (RGB: 0,0,0), бела (RGB:255,255,255), розе 

(RGB:255,154,145), ружичаста (RGB:255,66,255), 

плава (RGB:48,29,255), светло плава 

(RGB:0,253,251), зелена (RGB:0,255,0), жута 

(RGB:255,233,10)  

(511) 9  софтвер за стриминг (проток) 

аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја путем 

Интернета и глобалних комуникационих мрежа; 

софтвер за стрирнинг (проток) аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја на мобилне дигиталне 

електронске уређаје; софтвер за претрагу, 

организацију и препоруку мултимедијалног 

садржаја; рачунарски софтвер, наиме, алати за развој 

софтвера за креирање софтверских и мобилних 

апликација; софтвер за cloud рачунарство у области 

мултимедијалне забаве; хардвер за потребе услуга из 

области телекомуникација и медија; хардвер за 

стриминг (проток) аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја путем Интернета и 

глобалних комуникационих мрежа, наиме, уређаји за 

стриминг (проток) дигиталних медија; дигитални 

видео рекордери; ДВД и видео диск плејери високе 

резолуције, системи кућног биоскопа које чине аудио 

и видео пријемници и диск плејери; телевизори, и 

декодери за телевизоре.   

35  услуге оглашавања и пословног информисања; 

услуге оглашавања путем спонзорстава; услуге 

оглашавања и рекламирања путем телевизије, радија, 

поште, интернета, друштвених мрежа и дигиталног 

дељења (дистрибуције); оглашавање путем мрежа 

мобилне телефоније; услуге оглашавања и 

рекламирања пружене путем комуникационих канала; 

услуге оглашавања и рекламирања у области 

телевизије, кабловске телевизије, радио и онлајн 

емитовања и услуге медија укључујући телевизијска 

спонзорства, пласирање производа, телевизијске 

продаје, виртуелног оглашавања и други начини 

телевизијског оглашавања; прикупљање и обрада 

података и уопштено снимање, преписивање, пренос и 

организација писане преписке и звука и/или визуелних 

снимака који се користе у електронским преносима; 

услуге претплате на све информативне медије, 

текстуалне, звучне и/или сликовне медије, и 

публикације, електронске или друге, дигиталне 

публикације, аудио-визуелне производе и 

мултимедијалне производе; услуге претплате на 

телевизијске канале и друге медијске садржаје; 

приказивање реклама за друге; телевизијско 

оглашавање; договарање претплате за медијске пакете; 

услуге онлајн малопродаје стриминга (протока) 

унапред снимљеног аудио, видео и аудиовизуелног 

садржаја који се може и преузимати; прикупљање 

информација у рачунарску базу података.   

38  услуге стриминга (протока) аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја путем интернета; пренос 

и уручивање аудиовизуелног и мултимедијалног 

садржаја путем интернета; услуге платформи видео 

садржаја на захтев и услуге преноса; пружа ње 

услуга комуникације и телекомуникације на 

глобалној рачунарској мрежи; услуге обезбеђивања 

приступа мрежама података, посебно интернету, 

форумима на интернету, светској мрежи и 

серверима; услуге комуникације путем оптичких 

мрежа; услуге приступа рачунарској мрежи и 

глобалној рачунарској мрежи; бежичне 

телекомуникацијске услуге, наиме пренос гласа и 

података путем електронских средстава; услуге 

пружања информација у вези са телевизијским 

емитовањем, емитовањем кабловске телевизије или 

радија; услуге телеграмског комуницирања; услуге 

телефонског комуницирања; услуге преноса 

података; услуге телекомуникација (изузев 

емитовања); услуге емитовања; услуге новинских 

агенција; услуге изнајмљивања телекомуникационе 

опреме укључујући телефоне, рутере и факс; услуге 
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телевизијског и радио емитовања; услуге интернет 

емитовања и емитовања затвореног типа; услуге 

емитовања кабловске телевизије и сателитског 

емитовања; услуге мобилне телефонске 

комуникације и емитовања; услуге комуникације 

путем рачунарских терминала; услуге електронских 

огласних табли.  

41  услуге договарања, организовања, вођења и 

представљања специјалних забавних догађаја; услуге 

продукције, дистрибуције, и представљања 

телевизијских програма, филмова; услуге 

обезбеђивања уживо телевизијских програма, 

програма веб кастова, радио програма, услуга 

преноса видеа на захтев, бежичних и онлајн услуга; 

услуге пружања забавних, спортских, музичких и 

образовних информација, информација у вези са 

културним догађајима, услуге емитовања вести, 

билтена са вестима, извештавања и услуге 

заказивања актуелних догађаја путем 

телекомуникационих мрежа; услуге разоноде и 

образовне услуге; обезбеђивање програма забаве, 

спорта, музике, информација, вести и актуелних 

догађаја који се не могу преузети; услуге пружања 

телевизијских емисија, филмова и мултимедијалног 

забавног садржаја који се не могу преузети, као и 

информација, рецензија, и препорука у вези са 

телевизијским емисијама, филмовима и 

мултимедијалним забавним садржајем; услуге 

пружања информација и савета у вези са било којом 

од горе наведених услуга, укључујући услуге које се 

пружају онлајн са рачунарске мреже или преко 

интернета или екстранета.   

42  услуге пружања рачунарских апликација у вези 

са програмима забаве, спорта, анимације, музике, 

информација, вести, стварности, документараца, 

актуелних догађаја, и уметности и културе; услуге 

пружања рачунарских и мобилних апликација у вези 

са информацијама из области забаве, спорта, музике, 

вести, документараца, тренутних догађаја, и 

уметности и културе; услуга објављивања и 

представљања рецензија, анкета, и оцена, и услуге 

обезбеђивања рачунарских и мобилних апликација за 

постављање и дељење рецензија, анкета, и оцена у 

вези са образовним програмима, забавом, 

филмовима, позориштем, уметничким и културним 

догађајима, концертима, перформансима уживо, 

такмичењима, сајмовима, фестивалима, изложбама, 

излагањима и спортским манифестацијама; услуге 

cloud рачунарства; услуге обезбеђивања виртуелног 

рачунарског окружења путем cloud рачунарства.   
 

(210) Ж- 2022-1920 (220) 28.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. 

Nikšić, Njegoševa br. 18, Nikšić, ME 

 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17 

(511) 32  пива, стоут, лагер (пива са доњом 

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења); минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.  

35  малопродајне услуге, услуге малопродајних 

објеката, малопродајне услуге поручивања поштом и 

електронске или онлајн малопродајне услуге везане 

за продају алкохолних пића, пива, стоута, лагера 

(пива са доњом ферментацијом или пива доњег 

врења), тамних пива (портер) и светлих пива, але 

пива (пива са горњом ферментацијом или пива 

горњег врења), минералних и газираних вода, 

безалкохолних пића, воћних напитака, воћних 

сокова, сирупа, препарата за припремање пића; 

услуге рекламирања; услуге маркетинга и 

промотивне услуге; услуге организације, управљања 

и надзора продаје и промотивно-мотивационих 

концепата и концепата везаних за лојалност купаца; 

услуге информација, саветовања и консалтинг услуге 

које се све односе на раније поменуте услуге.  
 

(210) Ж- 2022-1925 (220) 31.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co. Ltd., 

Economic & Development Zone, Wenling,  

Zhejiang Province, CN 

(740) Ђорђе Ж. Марковић адвокат, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11030, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 12  мотоцикли; електрични бицикли.  
 

(210) Ж- 2022-1926 (220) 31.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Раде Крајновић, Мике Аласа 48/26,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.02; 02.03.16; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.06 

(591) сива, црвена.   

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари, нарочито 

новине, часописи, књиге, приручници, уџбеници; 

штампане публикације, папири за штампање, 

албуми, алманаси; књиговезачки материјали, 

нарочито роба за везивање књига и свески, нарочито 

траке за повезивање (књиговезнице); фотографије; 

канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; писаће 

машине и канцеларијски прибор (изузев намештаја); 

материјали за обуку и наставу (изузев апарата); 

пластични материјали за паковање, јастучићи 

(канцеларијски), брошуре, каталози, фасцикле, фото-

гравуре, графички прикази и репродукција знака 

(знакова) од хартије или картона; календари, уређаји 

за лепљење фотографија, украсни папир, памфлети, 

постери, разгледнице; графикони; комплети за прву 

помоћ (канцеларијска опрема); честитке, карте 

(улазнице), заставе (од папира); свеске за цртање или 

писање; копир машине; штампарска слова, 

штампарски фонтови, симболи; клишеи.   

35  пословни менаџмент; пословно управљање; 

канцеларијски послови, нарочито комерцијални 

послови везани за трговину, и то: апарата и 

инструмената научних, поморских, геодетских, 

фотографских, кинематографских, оптичких, за 

вагање, мерење, сигнализацију, контролу, спасавање 

и наставу; апарата и инструмената за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу електричне струје; апарата за снимање, 

пренос и репродукцију звука или слике; магнетних 

носача података, дискова за снимање; компакт 

дискова, ДВД-а и других дигиталних носача 

података; механизама за апарате који се покрећу 

новцем; регистар каса, рачунарских машина, опреме 

за обраду података, рачунара; рачунарских софтвера; 

апарата за гашење пожара; хартије, картона и 

производе од њих; штампаних ствари; књиговезачког 

метеријала; фотографија; канцеларијског материјала; 

лепкова; уметничког материјала; кичица; писаћих 

машина и канцеларијског прибора; материјала за 

обуку и наставу; пластичног материјала за паковање; 

штампарских слова; клишеа; игара и играчака; 

гимнастичких спортских артикала; украса за јелке; 

административне услуге, мултимедијалне услуге, 

мултимедијални маркетинг, дистрибуција узорака, 

претраживање података у компјутерским фајловима 

(за друге), одабир и уношење података у рачунарске 

базе; анкете; запошљавања; објављивање текстова, 

форматирање текста; организовање изложби у 

комерцијалне или рекламне сврхе; помоћ у 

пословном управљању, пословни консалтинг; 

организациони послови у вези са наступима 

уметника промовисањем продаје за друге; 

демонстрације производа; припремање саопштења за 

штампу; услуге набавке (куповине роба и услуга за 

друге компаније); припрема, управљање, 

организовање консултација, изложби, предавања, 

курсева, симпозијума и других догађаја за 

комерцијалне и рекламне сврхе; професионалне 

консултације у области трговине и пословних 

организација, укључујући савете у области 

новинарства, издаваштва и мултимедијалних услуга; 

истраживања и прикупљање података из медија; 

систематизација информација у рачунарским базама, 

статистички подаци, односи с јавношћу, 

професионални консалтинг, анализа цена, 

саветовање запослених, консалтинг у управљању, 

консалтинг у области привредног друштва и 

управљање, услуге транскрипције, истраживања 

тржишта у области медија и медијских услуга, увоз-

извоз агенција, компјутеризовано управљање 

датотекама; пружање информација о слободним 

радним местима.   

41  образовање, обука, забава, спортске и културне 

активности, посебно организовање забавних и 

културних манифестација, организовање избора за 

мис и модних ревија; дигитална обрада слика, 

филмска продукција; фотографија фотографска 

репортажа, информације о догађајима, објављивање 

текстова (осим реклама) образовање и настава у 

области издаваштва и телекомуникација; 

изнајмљивање видео касета и звучних записа у 

библиотекама, биоскопима; издавање on-line 

електронских публикација, објављивање књига; 

издавање електронских књига и часописа on-line; 

управљање и организовање колоквијума, 

конференција, конгреса, семинара, симпозијума; 

организовање такмичења (образовних и забавних), 

организовање културних или образовних изложби, 

организовање и вођење радионица (тренинг), 

организовање представа, организовање забава на 

улици, организовање манифестација и догађаја; 

производња радио и телевизијских програма; 
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издавање простора за музичке догађаје; титловање, 

превођење; резервације карата за представе; 

организовање курсева кореспонденције; издавање 

новина, часописа, књига, текстова, издавање оп-linе 

новина, часописа, књига, текстова и електронско 

издаваштво, производња, пренос и емитовање 

документарних и образовних филмова, видео 

филмова, радио програма и телевизијских спотова.   
 

(210) Ж- 2022-1927 (220) 31.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co. Ltd., 

Economic & Development Zone, Wenling, Zhejiang 

Province, CN 

(740) Ђорђе Ж. Марковић адвокат, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11030, Београд 

(540) 

 

(531) 26.07.20; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.21; 27.05.21; 29.01.06 

(591) сива, бела  

(511) 12  мотоцикли; електрични бицикли.  
 

(210) Ж- 2022-1928 (220) 31.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co. Ltd., 

Economic & Development Zone, Wenling, Zhejiang 

Province, CN 

(740) Ђорђе Ж. Марковић адвокат, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11030, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива, бела  

(511) 12  мотоцикли; електрични бицикли.  
 

(210) Ж- 2022-1930 (220) 31.10.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Abbott Rapid Diagnostics International 

Subsidiary Unlimited Company, 70 Sir John 

Rogerson's Quay, Dublin 2, IE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PANBIO 

(511) 5  дијагностички сетови који садрже биореагенсе; 

сетови за медицинско дијагностичко тестирање; 

медицинске дијагностичке траке за испитивање; 

медицински дијагностички реагенси; дијагностички 

препарати за медицинску употребу; препарати за 

испитивање за медицинску употребу; дијагностички 

тестови за медицинску употребу; медицински 

дијагностички производи за тестирање; ин витро 

медицински дијагностички тестови; ин витро 

медицински дијагностички производи за тестирање; ин 

витро сетови за медицинско дијагностичко тестирање; 

ин витро медицинске дијагностичке траке за 

испитивање; ин витро медицински дијагностички 

реагенси; ин витро имунохроматографски тестови за 

медицинску употребу; медицински дијагностички 

тестови за откривање, дијагнозу, скрининг и потврду 

вируса и инфекција.  
 

(210) Ж- 2022-1941 (220) 02.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Друштво за пројектовање, производњу, услуге, 

контролу квалитета и инжењеринг KONVAR д.о.о. 

Пиносава, Улица I Нова 35а,  

11000, Пиносава-Београд, RS 

(740) Богосав Самарџић, адвокат, Ивана Ђаје 19, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.12; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена  

(511) 37  изнајмљивање грађевинске опреме; 

изградња и одржавање цевовода.  

39  цевоводни транспорт.  

40  услуге варења.  

42  грађевинско пројектовање; технолошка 

истраживања; испитивање материјала; контрола 

квалитета; истраживања у области заваривања.  
 

(210) Ж- 2022-1958 (220) 03.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 
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(731) Fondacija "Veruj - život je lep!,  

Булевар ослобођења 79, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.11.12; 27.03.02; 27.05.01; 29.01.03  

(591) Боја знака је зелена - Пантоне 358Ц.  

(511) 41  организовање изложби за културне или 

образовне потребе; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање спортских 

такмичења; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; подучавање; пренос 

знања и искуства [обучавање]; припрема и вођење 

семинара; пружање услуга у области образовања.  

43  услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге ресторана.  

44  здравствена нега; медицинска помоћ.  
 

(210) Ж- 2022-1959 (220) 04.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.13; 27.05.24; 29.01.13  

(591) тамно љубичаста, светло љубичаста, беж  

(511) 34  цигарете, цигаре, цигарилоси, резани дуван, 

дуван за луле и дувански производи.  
 

(210) Ж- 2022-196 (220) 04.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) British American Tobacco (Brands)  Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TROPIC CLICK 

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

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи 

за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; патрони (кертриџи) за 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које 

садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете; 

снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без 

дувана за оралну употребу (које нису за употребу у 

медицини).  
 

(210) Ж- 2022-1961 (220) 04.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, 15317, 

Canonsburg, PA, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Epipen Next 

(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- 2022-1964 (220) 04.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, 

PA, 15317 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Epipen Up 
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(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- 2022-1965 (220) 04.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, 

PA, 15317 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Epipen N 

(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- 2022-1966 (220) 04.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) PROIZVODNJA TRGOVINA I USLUGE 

BIOMESARA DOO KULA, Иве Лоле Рибара 67, 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.03; 26.02.01; 26.11.05; 

26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зеленa - Pantone- 349C, Pantone red  

(511) 29  месо; свињетина; сланина; сухомеснати 

производи.  
 

(210) Ж- 2022-1967 (220) 07.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Марија Жикић, Краља Александра 33,  

15000, Шабац, RS 

(740) Кристиан Далеа, адвокат, Светозара Марковића 81а, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.23; 02.09.04; 02.09.08; 26.01.14; 

26.01.24; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.13  

(591) тиркизна, сива, бела  

(511) 41  образовне услуге и едукација у области 

основних козметичких процедура; образовне услуге 

и едукација у области козметичке терапије лица; 

образовне услуге и едукација у области извођења 

техника трајне шминке; часови козметике и 

улепшавања; услуге подучавања козметичким 

вештинама; вођење курсева за оспособљавање, 

образовање и обуку за младе и одрасле у области 

козметике; вођење образовних догађаја у области 

козметике; вођење образовних курсева у области 

козметике; курсеви хигијенског третмана лица; 

курсеви спровођења пилинга за козметичку 

употребу; курсеви употребе апарата у козметици; 

курсеви лимфне дренаже лица; курсеви употребе 

препарата и биоактивних супстанци у козметици; 

вођење образовних семинара у области козметике; 

вођење обука у области козметике; вођење 

радионица и семинара у области козметике; вођење 

семинара у области козметике; вођење семинара за 

обуку у области козметике; информације које се 

односе на образовање или забаву које се пружају на 

интернету или путем телевизије, широкопојасних и 

бежичних комуникација у области козметике; 

информације које се односе на образовање или 

забаву које се пружају на интернету са рачунарске 

базе података или интернета путем телевизијских 

или радио програма у области козметике; 

консултантске услуге које се односе на обуку, 

усавршавање и образовање у области козметике; 

настава, обука у области козметике; образовање, 
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подучавање и обука у области козметике; 

омогућавање онлајн семинара обуке у области 

козметике; организовање и вођење едукативних 

курсева који се односе на индустрију лепоте; 

организовање и вођење образовних курсева у 

области индустрије лепоте; организовање и вођење 

образовних семинара у области индустрије лепоте; 

организовање и вођење семинара за обуку у области 

индустрије лепоте; антицелулит обука; организовање 

и реализација курсева за обуку; пружање онлајн 

услуга подучавања; услуге подучавања које пружају 

школе лепоте; образовне услуге и едукација у 

области здраве исхране.  

44  масажа; пружање информација о масажи; 

антицелулит масажа.   
 

(210) Ж- 2022-1968 (220) 07.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Александар Пејовић, Марка Челебоновића 25, 

Београд, RS 

(540) 

Aleksandar Aco Pejović 

(511) 9  CD-I- дискови [интерактивних компакт 

дискови]; CD јединице за рачунаре; DVD дискови са 

снимљеним музичким садржајем; DVD јединице; видео 

касете; видео-траке; видео филмови; дигитална музика 

која се може преузети са MP3 Интернет страница;  

дигитална музика која Се може преузети са Интернета; 

дигитална музика која се може преузети; дигитални 

уређаји за репродукцију аудио трака; дигитални уређаји 

за репродукцију звучног записа; дигитални уређаји за 

репродукцију музике.   

16  књиге; књиге са песмама или нотама; новине; 

дневне новине; плакати од папира; плакати од 

папира или картона; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор].   

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; рекламирање; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге 

рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у 

штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације: рекламирање на интернету за потребе 

других лица; услуге истраживања које се односе на 

рекламирање и  маркетинг; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са музичким догађајима; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са домаћим и страним спортским, музичким и 

осталим догађајима из области културе;  директно 

оглашавање; непосредно оглашавање; филмско 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау 

рег click оглашавање]; оглашавање путем банера; 

рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге 

онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета.   

38  пренос дигиталне музике; достава дигиталне 

музике путем  телекомуникација; пренос звука и 

визуелних записа путем мрежа.  

41  пружање дигиталне музике која се не може 

преузети са интернета; продукција музике; 

продукција и објављивање музике; услуге уређивања 

у пост-продукцији у области музике, видеа и филма.  
 

(210) Ж- 2022-1969 (220) 07.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) PIAGGIO & C. S.P.A., VIALE RINALDO 

PIAGGIO 25, 56025 PONTEDERA, PISA , IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

VESPA GTS 

(511) 12  возила на два точка; скутери с електричним 

погоном; електрични тротинети [возила]; каросерије 

за возила на два точка; кочнице за возила на два 

точка; затварачи за резервоаре горива за возила на 

два точка; мреже за пртљаг за возила на два точка; 

опруге за амортизере за возила на два точка; 

амортизери суспензије за возила на два точка; 

пнеуматске гуме за возила на два точка; спољни 

омотачи пнеуматских гума за возила на два точка; 

опрема против клизања за гуме за возила на два 

точка; лепљиве гумене закрпе за поправку 

унутрашњих гума за возила на два точка; пумпе за 

гуме за возила на два точка; опрема за поправку 

унутрашњих гума за возила на два точка; фелне за 

точкове возила за возила на два точка; вентили за 

гуме возила; уређаји за заштиту од крађе за возила на 

два точка; против-провални аларми за возила на два 

точка; сирене за возила на два точка; сигурносна 

седишта за децу за возила на два точка; ногари за 

возила на два точка; блатобрани за возила на два 

точка; показивачи смера за возила на два точка; 

оквири возила на два точка; носачи пртљага за 

возила на два точка; педале за возила на два точка; 

ретровизори за возила на два точка; навлаке за 

седишта за возила на два точка; торбе прилагођене за 

седишта за возила на два точка; седишта за возила на 

два точка; мотори за возила на два точка; електрични 

мотори за возила на два точка; торбе посебно 

прилагођене за возила на два точка, наиме торбе за 

резервоар, торбе за наслоне за седишта, торбе које се 

причвршћују на задњи део возила, бочне тврде 

торбе, горње тврде торбе.  
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(210) Ж- 2022-1970 (220) 07.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Мирослав Гарић, Приштинска 11,  

34000, Крагујевац, RS 

(740) Јовица Шошић, Гандијева 105/32,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) роза, бела  

(511) 3  балзами, осим за медицинске сврхе; 

козметички препарати за негу коже; препарати 

против знојења; тонери за козметичке намене; уља за 

козметичку употребу; помаде за козметичку 

употребу: балзами за косу; шампони, сва наведена 

роба садржи племенита уља у свом саставу.  
 

(210) Ж- 2022-1972 (220) 07.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) Срђан Новаковић, Вукан 009, Ждрело,  

12309, Петровац на Млави, RS 

(740) Адвокат Марина Мича, Кнегиње Јулије бр. 

9/23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.25; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.08; 

26.11.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.22; 

27.05.24  

(591) Pantone 7469,CMYK 100/20/0/40, HEH 

#007А99, RGB 0 122 153  

(511) 44  медицинске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-1973 (220) 07.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, 45202, Cincinnati, Ohio , US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 09.01.22; 26.01.16; 26.02.01; 26.02.05; 

26.11.12; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, љубичаста, бела  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша; препарати за чишцење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; адитиви за прање 

веша; препарати за прање веша; детердженти за веш; 

течности за прање веша; препарати за намакање 

веша; супстанце за употребу приликом прања веша; 

средства за испирање веша; етерична уља као 

мириси за употребу приликом прања веша; мирисни 

препарати за употребу приликом прања веша; сапуни 

и гелови; производи за испирање и препарати за 

омекшавање; омекшивачи за веш.  
 

(210) Ж- 2022-1984 (220) 08.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) ART KOMUNA DORĆOL DOO Beograd-Stari 

Grad, Добрачина 59 б, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МОРАВЧЕВИЋ ВОЈНОВИЋ И 

ПАРТНЕРИ, Булевар војводе Бојовића 6-8,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00  

(511) 35  вођење пословних догађаја; дистрибуција 

рекламног материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; маркетинг; организовање изложби за 
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привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; и организовање 

сајмова.  

36  изнајмљивање некретнина; најам апартмана; 

посредовање у промету некретнина; управљање 

непокретностима; услуге агенција за изнајмљивање 

смештаја [станова]; и услуге агенција за промет 

некретнина.  

37  зидарство; изградња сајамских штандова и 

продавница; постављање и поправљање складишта; и 

пружање информација у вези са изградњом.  

41  вођење забавних догађаја; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

организовање балова; организовање забавних 

догађаја; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање модних ревија 

за забавне сврхе; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; планирање забава 

[забава]; представљање музејских изложби; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга у 

области образовања; услуге дискотека; услуге ноћних 

клубова [забава]; и услуге разоноде.  

43  изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица и стакленог посуђа; услуге барова; 

услуге кафетерија; и кетеринг хране и пића.  
 

(210) Ж- 2022-1985 (220) 08.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(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) 01.01.13; 01.15.09; 01.15.25; 24.09.05; 24.09.09; 

25.05.25; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) зелена, љубичаста, светло жута, бела  

 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.  
 

(210) Ж- 2022-1986 (220) 09.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) OROOK DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, 

Господара Вучића 22 б/2, 11000, Београд-Вождовац, RS 

(740) Предраг Поповић, адвокат, Хајдук Станка 017, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 14.01.15; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03 

(591) зелена - RGB 32 187 187, CMYK 0.83 0.00 0.00 

0.27, HEX #20BBBB; наранџаста - RGB 251 178 21, 

CMYK 0.00 0.29 0.92  0.02, HEX #FBB216  

(511) 35  пружање пословних информација; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; услуге агенција за 

запошљавање; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; писање 

рекламних текстова; писање радних биографија за 

друге; писање текстова за рекламне намене; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; преговарање о пословним уговорима 

за друге; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; прикупљање информација у 
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компјутерске базе података; прикупљање статистичких 

података; промоција продаје за друге; проналажење 

особља; професионалне пословне консултације; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; системација информација у 

компјутерским базама података; тражење спонзорства; 

услуге праћења тржишта; услуге праћења 

конкуренције; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; обавештења о пословима; 

маркетиншка истраживања; израђивање профила 

потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама 

података; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; маркетинг у оквиру 

издавања софтвера; компјутерско управљање 

подацима; ажурирање огласних материјала; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; консултације о стратегији комуникације 

у односима са јавношћу; пословна истраживања; 

консултације у вези са избором особља.  

38  омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пренос дигиталних датотека; пренос 

порука и слика посредством рачунара; стриминг 

[проток] података; услуге телекомуникационог 

усмеравања и повезивања.  

41  електронско издаваштво; издавање књига; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; 

изнајмљивање аудио снимака; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; пренос знања и 

искуства [обучавање]; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење симпозијума; учење на даљину; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком].  

42  ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарског софтвера; електронско похрањивање 

података; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

инсталирање рачунарског софтвера; истраживања у 

области грађевинских конструкција; платформа као 

услуга [PaaS]; софтвер у виду сервиса [SaaS]; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; развој 

рачунарских платформи; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; поновно 

успостављање рачунарских података; чување 

резервне копије података ван мреже.  
 

(210) Ж- 2022-2108 (220) 25.11.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) KEDRION  S.p.A., Località Ai Conti, 55051 

Castelvecchio Pascoli - Barga (LUCCA), IT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

VENBIG 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-2145 (220) 02.12.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

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

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

SOREDO 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-2146 (220) 02.12.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут б.б, 

26300, Вршац, RS 

(540) 

TOBYCIN 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-2147 (220) 02.12.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут б.б, 

26300, Вршац, RS 

(540) 

CHLODENAL 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-2148 (220) 02.12.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут б.б, 

26300, Вршац, RS 

(540) 

TIMAHEM 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-2204 (220) 08.12.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут б.б, 

26300, Вршац, RS 

(540) 

PULMOREX 

(511) 5  лекови.  
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(210) Ж- 2022-2205 (220) 08.12.2022. 

 (442) 15.12.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут б.б , 

26300, Вршац, RS 

(540) 

RESPIREX 

(511) 5  лекови.  
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