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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
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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ПАТЕНТИ / Patents
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-

Recommendation concerning bibliographic data on
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Number of document

Врста документа
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Kind of document
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Number assigned to the application
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Priority data
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Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent
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International Patent Classification code
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Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

Abstract or patent claim
Number of the earlier application (or patent) to which the
present document is an addition
Number of the earlier application from which the present
document has been divided out
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Name of the representative
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application
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS
Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

Corrected title page of an A document (A1, A2)

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

Corrected title page of an B document (B1, B2)

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити
Објава признатог сертификата о додатној заштити
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

A61K 9/02 (2006.01)
(11) 2019/0929 A1
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 35/64 (2015.01)
A61K 36/064 (2006.01)
A61K 36/33 (2006.01)
A61P 15/02 (2006.01)
(21) P-2019/0929
(22) 18.07.2019.
(54) VAGITORIJE NA BAZI KOMBINACIJE
BILJNIH KOMPONENTI
(71) ABELAPHARM DOO, Viline vode bb, Slobodna
zona Beograd, 11000 Beograd, RS
(72) MOSKOVLJEVIĆ, Predrag, Gospodar Jevremova
57, 11000 Beograd, RS
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd
(57) Predmet pronalaska je višekomponenti preparat u čiji
sastav ulaze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856,
ekstrakt biljke Opuntia ficus indica L, (-)-α-bisabolol i
propolis, sa antibakterijskim, antimikotičkim i hidratacionim
dejstvom na vaginalnu sluznicu, u obliku vagitorija. Ova
optimizovana formulacija namenjena je populaciji žena sa
indikovanim problemima rekurentne vaginalne infekcije i
kandidijaze i problemom iritirane, suve vaginalne sluznice.
(54) VAGITORIES BASED ON THE COMBINATION
OF HERBAL COMPONENTS
(57) The subject of the invention is a multicomponent
preparation which includes Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3856, an extract of the plant Opuntia ficus
indica L, (-) - α-bisabolol and propolis, with
antibacterial, antifungal and hydrating effect on the
vaginal mucosa, in the form of a vagitoria. This
optimized formulation is intended for use in the
population of women with problems of recurrent vaginal
infection and candidiasis and the problem of irritated,
dry vaginal mucosa.
(51)

A61K 36/31 (2006.01)
(11) 2020/0528 A1
A61K 9/08 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 11/08 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) P-2020/0528
(22) 07.05.2020.
(54) TINKTURA ARMORACIA RUSTIKANA
(71) MIRČETIĆ, Milena, Milutina Milankovića 168,
11070 Novi Beograd, RS; MILOVANOVA, Zorica,
Milutina MilankoviĆa 168, 11070 Novi Beograd, RS
(72) MIRČETIĆ, Milena, Milutina Milankovića 168,
11070 Novi Beograd, RS; MILOVANOVA, Zorica,
Milutina MilankoviĆa 168, 11070 Novi Beograd, RS
ЗИС / RS / IPO

(57) Tinktura Armoracia rusticana je mešavina alkohola
(70%-90%) i izmiksovanog korena rena. Koristi se kao
preventiva i lečenje bolesti respiratornih organa. Medicinska
primana rena u prošlosti se vezuje za zarazne bolesti pluća (širi
spektar dejstva), posebno kod TBC bolesnika. Danas, upotreba
rena u kombinaciji sa alkoholom blagotvorno deluje na pluća,
štiteći ih od virusnih ili bakterijskih zaraza, koji trajno
oštećuju pluća. Ova tinktura trenutno olakšava disanje.
(54) TINCTURE ARMORATIA RUSTICANA
(57) Tincture Armoracia rusticana is a mixture of alcohol
(70% -90%) and mixed rhubarb root. It is used as a
prevention and treatment of respiratory diseases. In the past,
medical primrose has been linked to infectious lung diseases
(a wider range of effects), especially in TB patients. Today,
the use of rhubarb in combination with alcohol has a
beneficial effect on the lungs, protecting them from viral or
bacterial infections, which permanently damage the lungs.
This tincture instantly facilitates breathing.
(51)

B08B 3/04 (2006.01)
(11) 2019/0844 A1
B01D 41/04 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)
C11D 3/34 (2006.01)
F01N 3/021 (2006.01)
F01N 3/023 (2006.01)
F01N 3/035 (2006.01)
(21) P-2019/0844
(22) 01.07.2019.
(54) KOMPOZICIJA ZA ČIŠĆENJE DPF FILTERA
ZA IZDUVNE GASOVE DIZEL MOTORA I
POSTUPAK ČIŠĆENJA
(71) HEMING-BANAT DOO, Beogradska 6, 26340
Bela Crkva, RS
(72) VUJOVIĆ, Ilija, Beogradska 6, 26340 Bela Crkva, RS
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na hemijsku kompoziciju koja lako i
brzo uklanja akumulirane nečistoće u DPF filteru. Filter nije
potrebno uklanjati sa vozila, već se čišćenje vrši ubrizgavanjem
tečnosti kroz otvor senzora za temperaturu, a hemijska
kompozicija koja se koristi je kompletno biodegradabilna.
Čišćenje pomoću ovde izložene hemijske kompozicije zahteva
malo vremena, lako se izvodi i kao rezultat daje kompletno
očišćen DPF filter. Hemijska kompozicija za čišćenje DPF
filtera sadrži alkilsulfonsku kiselinu i destilovanu vodu, pri
čemu je alkilsulfonska kiselina sulfonska kiselina sa kratkim
alkil lancem do 4 ugljenikova atoma (metansulfonska kiselina,
etansulfonska kiselina, propansulfonska kiselina ili
butansulfonska kiselina), pri čemu je metansulfonska kiselina
poželjna zbog svojih osobina i dostupnosti.
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А
(54) COMPOSITION FOR CLEANING FILTERS FOR
EXHAUST GAS OF A DIESEL ENGINE AND
CLEANING PROCESS
(57) The invention relates to a chemical composition that
easily and quickly removes accumulated impurities in a DPF
filter. The filter does not need to be removed from the
vehicle, and cleaning is done by injecting liquid through the
opening of the temperature sensor, and the chemical
composition used is completely biodegradable. Cleaning with
the chemical composition set forth herein requires little time,
is easy to perform, and results in a completely cleaned DPF
filter. The chemical composition for cleaning DPF filters
contains alkylsulfonic acid and distilled water, wherein
alkylsulfonic acid is a sulfonic acid with a short alkyl chain of
up to 4 carbon atoms (methanesulfonic acid, ethanesulfonic
acid,
propanesulfonic
acid
or
butanesulfonic
acid), methanesulfonic acid is preferred due to its features
and availability.
(51)

B60B 35/00 (2006.01)
(11) 2019/0904 A1
B60B 35/16 (2006.01)
B60G 17/00 (2006.01)
B60G 17/005 (2006.01)
B60K 17/04 (2006.01)
(21) P-2019/0904
(22) 12.07.2019.
(54) UREĐAJ ZA PROMENU KLIRENSA KOD
DRUMSKIH VOZILA UZ KOMANDU VOZAČA
(71) TASSOTTI, Fiorenzo, Gavrila Principa 18/43,
18000 Niš, RS
(72) TASSOTTI, Fiorenzo, Gavrila Principa 18/43,
18000 Niš, RS
(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41, 11000 Beograd
(57) Uređaj za promenu klirensa kod drumskih vozila uz
komandu vozača se sastoji od fiksnih elemenata (12, 40)
i mobilnih elemenata (13, 41). Uređaj je povezan sa
portalnom osovinom tako da se rotacijom mobilnih
elemenata (13, 41) za 180° rotira i kućište (6) portalne
osovine. Kućište (6) je sa mobilnim elementom (13, 41)
fiksirano, a sa njim i osovina (10) točka. Kada se osovina
(10) točka nalazi ispod pogonskog poluvratila (1) klirens
je veći, a kada se osovina (10) točka nalazi iznad
pogonskog poluvratila (1) klirens je manji. Posle rotacije
od 180° mobilni elementi (13, 41) se fiksiraju unutar
fiksnih elemenata (12, 40).
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(54) A DEVICE FOR CHANGING THE CLEARANCE
OF ROAD VEHICLES AT THE DRIVER'S COMMAND
(57) A device for changing the clearance of road
vehicles at the driver's command consists of fixed
elements (12, 40) and mobile elements (13, 41). The
device is connected to a portal axle so that when the
mobile elements (13, 41) rotate, the housing (6) of the
portal axle rotates by 180 ° as well. The housing (6) is
fixed to the mobile elements (13, 41) and a wheel axle
(10) is fixed thereto. When the wheel axle (10) is
positioned below a drive half-shaft (1), the clearance is
higher, and when the wheel axle (10) is positioned above
the drive half-shaft (1), the clearance is lower. Upon
rotation by 180 ° the mobile elements (13, 41) are being
fixed inside the fixed elements (12, 40).
(51) C01G 23/00 (2006.01)
(11) 2020/1383 A2
(21) P-2020/1383
(22) 16.11.2020.
(54) POSTUPAK PRAĆENJA KINETIKE
PROCESA U REAKCIJAMA NEUTRALIZACIJE
TOKOM MEHANOHEMIJSKE SINTEZE SOLI
TITANATA ZEMNOALKALNIH METALA
(71) INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I
DRUGIH MINERALNIH SIROVINA, Franše d'Eperea
86, 11000, Beograd, RS
(72) ĐORĐEVIĆ, Nataša, Dragiše Brašovana 24-11,
11000, Beograd, RS; MARTINOVIĆ, Sanja, Nehruova
228/12, 11070, Novi Beograd, RS; VLAHOVIĆ, Milica,
Bulevar Despota Stefana 68, 11000, Beograd, RS;
MIHAJLOVIĆ, Slavica, Bulevar Zorana Đinđića
123e/10, 11070, Novi Beograd, RS
(57) Za praćenje kinetike mehanohemijskih reakcija
neutralizacije koncipiran je specifičan postupak, kako bi
se precizno pratio mehanizam sinteze koji se odigrava
suvim postupkom u reakcijama neutralizacije u procesu
dobijanja soli titanata zemnoalkalnih metala. Reakcije
neutralizacije koje se odigravaju u mehanohemijskom
reaktoru traju i do 900 minuta, i u toku tog vremena se
pored polaznih komponenti i krajnjeg proizvoda
pojavljuju i intermedijerna jedinjenja. Egzaktnom
kvantifikacijom kinetičkih parametara obezbeđuje se niz
upotrebljivih podataka, bez kojih ne bi bilo moguće
upuštati se u dalje diskusije u vezi dinamike i
mehanizma proučavanih reakcija. Iz tih razloga,
analizom i proučavanjem hemijskih i fizičko hemijskih
osobina
reaktanata
i
očekivanih
produkata
mehanohemijskih reakcija neutralizacije, koncipiran je i
razrađen specifičan postupak praćenja kinetike
proučavanih procesa, prezentovan u ovoj patentnoj
prijavi.
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(54) PROCEDURE FOR MONITORING PROCESS
KINETICS IN NEUTRALIZATION REACTIONS
DURING MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF
SALTS OF TITANATE OF ALKALINE EARTH METALS
(57) To monitor the kinetics of mechanochemical
neutralization reactions, a specific procedure has been
conceived, in order to precisely monitor the mechanism
of synthesis that takes place by the dry process in
neutralization reactions in the process of obtaining earth
alkali metal titanate salts. The neutralization reactions
that take place in the mechanochemical reactor last up to
900 minutes, and during that time, in addition to the
starting components and the final product, intermediate
compounds also appear. Exact quantification of kinetic
parameters provides a number of usable data, without
which it would not be possible to engage in further
discussions regarding the dynamics and mechanism of
the studied reactions. For these reasons, by analyzing
and studying the chemical and physicochemical
properties of the reactants and the expected products of
mechanochemical neutralization reactions, a specific
procedure for monitoring the kinetics of the studied
processes, presented in this patent application, has been
conceived and developed.
(51) F21H 5/00 (2006.01)
(11) 2019/0899 A1
(21) P-2019/0899
(22) 12.07.2019.
(54) POSTUPAK KRISTAL UGLJENIKAGRAFITA U ZATVORENOM KOLU
ELEKTRIČNE STRUJE I GREJAČ
(71) ŠTETIĆ, Radovan, Branka Madžarevića 62/1,
22419 Kupinovo, RS; ŠTETIĆ, Uroš, Branka
Madžarevića 62/1, 22419 Kupinovo, RS; ŠTETIĆ,
Jasmina, Branka Madžarevića 62/1, 22419 Kupinovo, RS
(72) ŠTETIĆ, Radovan, Branka Madžarevića 62/1,
22419 Kupinovo, RS; ŠTETIĆ, Uroš, Branka
Madžarevića 62/1, 22419 Kupinovo, RS; ŠTETIĆ,
Jasmina, Branka Madžarevića 62/1, 22419 Kupinovo, RS
(57) Поступак Кристал угљеника - Графит у
затвореном колу електричне струје и грејач. Има за
новост Поступак отпуштање Унутрашње енергије,
температуре и топлоте из кристал угљеника - Графит
(1), грејач, чврсто ужарено тело, у којем би
праволинијско и једносмерно кретање електричне
струје (6) или (9) кроз кристалну решетку (2)
омогућило покретање угљеникових атома (5) у
кристалној решетки (2), у којој су распоређене
паралелне равни (3), на којима су угљеникови атоми
(5) у рогљевима шестоугаоиика (4),који вртењем и
трењем постижу температуру вишу од 100C ° ,
односно до фазног прелаза у други облик, у
Атмосферу (17), истовремено са грејачем односно
чврстим ужареним телом. Кристал угљеника Графит (1) се изолује од Атмосфере (17) да би се
спречио фазни прелаз у други облик, тако што се
ЗИС / RS / IPO

А
поставља у цев (12), у вакуум (13) или се поставља у
посуду (14) потопљен - загњурен испод површине у
течност (15) пре укључења у затворено коло
електричне струје (6) или (9), чиме се постиже
неограничена трајност без штетних последица
уопште.

(54) CARBON CRYSTAL-GRAPHITE METHOD IN
A CLOSED CIRCUIT OF ELECTRICITY AND
HEATER
(57) The process of carbon-graphite crystal in a closed
circuit of electric current and heaters has as a novelty the
release of internal energy, temperature and heat from
carbon-graphite crystals (1) heater, solid incandescent
body, in which the rectilinear and direct movement of
electric current source (6) or (9) through the crystal
lattice (2) enabled the movement of carbon atoms (5) in
the crystal lattice (2) in which parallel planes (3) are
arranged, on which the carbon atoms (5) are in the horns
of the hexagon (4), which by rotating and by friction
they reach a temperature higher than 100 C °, ie until the
phase transition to another form, to the atmosphere (17),
simultaneously with the heater or solid glowing body.
The carbon-graphite crystals (1) are isolated from the
atmosphere (17) in order to prevent the phase transition
to another shape, by being placed in a tube (12), in a
vacuum (13) or placed in a vessel (14) submerged, ie.
immersed below the surface in the liquid (15) before
being included in the closed circuit of the source (6, 9) of
the electric current, thus achieving unlimited durability
without harmful consequences at all.
(51) G01B 3/02 (2006.01)
(11) 2019/0964 A1
(21) P-2019/0964
(22) 25.07.2019.
(54) DIGITALNI T-LENJIR
(71) TIBOR, Stojko, Prvomajska 94,
24000 Subotica, RS
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(72) TIBOR, Stojko, Prvomajska 94, 24000 Subotica, RS
(57) Digitalni T-lenjir služi za crtanje tehničkih crteža
i pripada oblasti lenjira sa podeocima ili oznakama za
direktno očitavanje. Novost pronalaska je u tome što se
milimetri ne očitavaju sa milimetarske skale već sa
displeja digitalnog pomičnog merila. To je postignuto
tako što je za klizač digitalnog pomičnog merila spojen
lenjir sa dve oznake. Prva oznaka je na početku lenjira a
druga oznaka je 140 milimetara desno od nje, koja služi
za crtanje duži dužih od 140 milimetara. Crtanje se
odvija na sledeći način: prvo se uključi digitalno
pomično merilo,zatim se, pomoću klizača, dovede prva
oznaka sa lenjira na početak duži koju želimo nacrtati.
Obeležimo ga. Zatim nuliramo displej. Zatim pomeramo
klizač dok se na displeju ne pojavi broj milimetara duži
koju želimo nacrtati. Prva oznaka će pokazati kraj duži.
Obeležimo ga. Zatim nacrtamo duž.
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(54) DIGITAL T-RULER
(57) The digital T-ruler is used for drawing technical
drawings and belongs to the field of rulers with scales or
marks for direct reading. The novelty of the invention is
that the millimeters are not read from the millimeter
scale, but from the display of the digital movable scale.
This is achieved by connecting a ruler with two
markings to the digital scroll bar slider. The first mark is
at the beginning of the ruler and the second mark is 140
millimeters to the right of it, which is used for drawing
line segments longer than 140 millimeters. The drawing
is done as follows: first the digital scroll bar is turned on,
then, using the slider, the first mark from the ruler is
brought to the beginning of the line segment that we
want to draw. We mark it. Then we reset the display.
Then we move the slider until the number of millimeters
of the line segment that we want to draw appears on the
display. The first mark will show the end of the line
segment. We mark it. Then we draw the length.
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А

ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51)

G06F 19/16 (2011.01)
G06N 3/02 (2006.01)

ЗИС / RS / IPO

(21) P-2016/1133
(13) A3
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А

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
16.12.2020.-15.01.2021. године
Промена лиценца
За пријаву патента П-2020/0247 уписана је лиценца на PRIVREDNO DRUŠTVO THE TABLE DOO SOPOT,
Kneza Miloša 174/a, Sopot, 11450 , RS;
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01D 34/135 (2006.01)
(11) 61263 B1
B21D 53/64 (2006.01)
(21) P-2020/1455
(22) 06.06.2017.
(30) DE 03.06.2016. 102016110338
DE 10.08.2016. 102016114852
(86) WO 06.06.2017. PCT/EP2017/063727
(87) WO 07.12.2017. WO 2017/207824
(96) 06.06.2017. 17734999.0
(97) 16.09.2020. EP3462830 B 2020/38 DE
(54) REZNI ELEMENT ZA OSCILUJUĆI SISTEM
ZA SEČENJE SA DVOSTRUKIM NOŽEM
CUTTING BLADE FOR DOUBLE OSCILLATING
BLADE SYSTEM
(73) ESM ENNEPETALER SCHNEID- UND
MÄHTECHNIK GMBH & CO. KG, Kölner Strasse 29,
58256 Ennepetal, DE
(72) NÜRNBERG, Alexander, Bergweg 52, 58313
Herdecke, DE; OEHLER, Wolfgang, Stettiner Straße 23,
51688 Wipperfürth, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01M 1/02
(2006.01)
(11) 61255 B1
A01M 1/04
(2006.01)
(21) P-2020/1295
(22) 06.06.2017.
(30) PT 07.06.2016. 2016109433
(86) WO 06.06.2017. PCT/PT2017/000013
(87) WO 14.12.2017. WO 2017/213531
(96) 06.06.2017. 17739345.1
(97) 29.07.2020. EP3466256 B 2020/31 EN
(54) MAŠINA ZA HVATANJE, BROJANJE I
PRAĆENJE INSEKATA
MACHINE FOR CAPTURING, COUNTING AND
MONITORING OF INSECTS
(73) PINHEIRO, PINTO, SOBREIRO, Luís, Filipe, Rua
Campos Monteiro 125 - 2 DTO, 4900-436 Viana Do
Castelo, PT
(72) PINHEIRO, PINTO, SOBREIRO, Luís, Filipe,
Rua Campos Monteiro 125 - 2 DTO, 4900-436 Viana Do
Castelo, PT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A01P 7/00
(2006.01)
(11) 61175 B1
(21) P-2017/0547
(22) 30.05.2017.
(54) SMEŠA KOJA SADRŽI PARAFINSKO ULJE
KAO INSEKTICIDNO I AKARICIDNO AKTIVNO
JEDINJENJE
MIXTURE CONTAINING PARAFFIN OIL AS AN
INSECTIDIAL AND ACARICIDIAL ACTIVE
COMPOUND

ЗИС / RS / IPO

(73) PULCAP DOO BEOGRAD-ZEMUN, Krajiška 87,
11080 Zemun, RS
(72) PAVLIČEVIĆ, Aleksandar, Petefi Šandora 3c,
24210 Bajmok, RS; KOVAČEVIĆ, Predrag, Stojana
Aralice 24/14, 11070 Novi Beograd, RS
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A21D 15/00 (2006.01)
(11) 61251 B1
A23L 3/349 (2006.01)
(21) P-2020/1557
(22) 25.01.2017.
(30) IT 01.02.2016. UB20160236
(96) 25.01.2017. 19152488.3
(97) 02.12.2020. EP3491927 B 2020/49 EN
(54) UPOTREBA RASTVORA ETIL ALKOHOLA
U MEKANIM PEKARSKIM PROIZVODIMA
USE OF ETHYL ALCOHOL SOLUTION IN SOFT
BAKERY PRODUCTS
(73) BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A., Via
Mantova, 166, 43100 Parma, IT
(72) BUTTINI, Roberto, Viale Rustici, 28, 43123 Parma,
IT; FERRARI, Corrado, Via Callas, 9, 43122 Parma, IT;
RIBOLDI, Giancarlo, Via Celeste Caselli, 3, 43058
Sorbolo (PR), IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A23C 1/08
(2006.01)
(11) 61157 B1
A23C 3/07
(2006.01)
A23C 19/086 (2006.01)
A23C 19/09 (2006.01)
A23C 19/097 (2006.01)
A23C 19/14 (2006.01)
A23L 5/30
(2016.01)
(21) P-2020/1479
(22) 14.07.2016.
(30) PL 21.07.2015. 41320515
(96) 14.07.2016. 16179427.6
(97) 09.09.2020. EP3120710 B 2020/37 EN
(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU ČIPSA OD
SIRA I ČIPSA OD NADOŠLOG SIRA
METHOD TO PRODUCE CHEESE CHIPS AND
RAISED CHEESE CHIPS
(73) FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
"PAULA" SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA, ul. Lodzka
145A, 62-800 Kalisz, PL
(72) RADAS, Paulina, Kolonia Skarszewek 31A, 62-817
Kolonia Skarszewek, PL; RADAS, Pawe, Krzyzówki 7,
62-840 Krzyzówki, PL
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
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B
(51) A23L 13/40 (2016.01)
(11) 61170 B1
A23L 17/00 (2016.01)
A23L 17/10 (2016.01)
(21) P-2020/1493
(22) 26.01.2016.
(86) WO 26.01.2016. PCT/TH2016/000005
(87) WO 03.08.2017. WO 2017/131591
(96) 26.01.2016. 16888341.1
(97) 16.09.2020. EP3407736 B 2020/38 EN
(54) PROIZVODI OD MORSKIH PLODOVA
OBOGAĆENI KALCIJUMOM
CALCIUM ENRICHED SEAFOOD PRODUCT
(73) THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY
LIMITED, 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tambon
Tarsrai, Amphur Muang Samutsakorn, Samutsakorn
74000, TH
(72) KASEMSUWAN, Tunyawat, 979/12 12 M Floor,
S.M. Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai,
Bangkok 10400, TH; BOONTIANG, Supaporn, NBuilding, 6th Floor, Faculty of Science, Phayathai
Campus, Mahidol University, 272 Rama VI Road,
Ratchathewi District, Bangkok 10400, TH
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A24F 47/00 (2020.01)
(11) 61164 B1
(21) P-2020/1494
(22) 16.05.2016.
(30) EP 19.05.2015. 15168224
(86) WO 16.05.2016. PCT/EP2016/060934
(87) WO 24.11.2016. WO 2016/184824
(96) 16.05.2016. 16725420.0
(97) 11.11.2020. EP3297466 B 2020/46 EN
(54) UREĐAJ I KAPSULA KOJI GENERIŠU
AEROSOL
AN AEROSOL GENERATING DEVICE AND
CAPSULE
(73) JT INTERNATIONAL SA, 8 rue Kazem Radjavi,
1202 Geneva, CH
(72) CARROLL, James, Thomas, Cappincur,
TullamoreCo. Offaly, IE; BRYCE, Lyndsey, Alice,
Bohillion, Inch IslandCo. Donegal, IE; MURPHY,
Christopher, William, Clarkestown, SummerhillCo.
Meath, IE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A47C 20/00
A47C 17/86
(21) P-2018/0393

(2006.01)
(2006.01)

(11) 61197 B1

(22) 02.04.2018.
(43) 31.10.2019.
(54) PODLOGA ZA OPUŠTANJE I PREVENCIJU
BOLESTI LJUDSKOG TELA TOKOM SPAVANJA
BASE FOR RELAXING AND PREVENTION OF
DISEASES OF HUMAN BODY DURING SLEEP
(73) MITROVIĆ, Ivan, Osiječka 7/2, 11030 Beograd, RS
(72) MITROVIĆ, Ivan, Osiječka 7/2, 11030 Beograd, RS
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(51) A47G 11/00 (2006.01)
(11) 61168 B1
A47G 23/03 (2006.01)
B31D 1/04
(2006.01)
(21) P-2020/1473
(22) 14.05.2015.
(30) GB 22.12.2014. 201422969
GB 24.03.2015. 201504973
(86) WO 14.05.2015. PCT/EP2015/060734
(87) WO 30.06.2016. WO 2016/102080
(96) 14.05.2015. 15723218.2
(97) 09.09.2020. EP3236811 B 2020/37 EN
(54) ZAŠTITNI ARTIKLI
PROTECTIVE ARTICLES
(73) GANT INNOVATIONS LIMITED, 6 Dominus
Way, Meridian Business Park, Leicester LE19 1RP, GB
(72) SHAW, Gail, 6 Dominus Way, Meridian Business
Park, Leicester LE19 1RP, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61D 7/04
(2006.01)
(11) 61221 B1
A61M 15/00 (2006.01)
(21) P-2020/1544
(22) 19.08.2014.
(30) EP 20.08.2013. 13004114
(86) WO 19.08.2014. PCT/EP2014/002268
(87) WO 26.02.2015. WO 2015/024651
(96) 19.08.2014. 14766656.4
(97) 07.10.2020. EP3035886 B 2020/41 EN
(54) INHALATOR
INHALER
(73) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(72) RAHMEL, Marcus, Boehringer Ingelheim GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, DE;
ENDERT, Guido, DESIGNquadrat GbR,
Schmiedhofsweg 1, 50769 Koeln, DE; WERGEN, Horst,
DESIGNquadrat GbR, Schmiedhofsweg 1, 50769 Koeln, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(51) A61F 2/24
(2006.01)
(11) 61259 B1
(21) P-2020/1555
(22) 16.07.2012.
(30) US 15.07.2011. 201161508456 P
US 13.07.2012. 201213549068
(96) 16.07.2012. 19191125.4
(97) 21.10.2020. EP3583922 B 2020/43 EN
(54) PERIVALVULARNO ZAPTIVANJE ZA
TRANSKATETERSKI SRČANI ZALISTAK
PERIVALVULAR SEALING FOR
TRANSCATHETER HEART VALVE
(73) EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION,
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, US
(72) YOHANAN, Ziv, Edwards Lifesciences, One
Edwards Way, IRVINE, CA California 92614, US;
GUROVICH, Nik, Edwards Lifesciences, One Edwards
Way, IRVINE, CA California 92614, US; FELSEN,
Bella, Edwards Lifesciences, One Edwards Way,
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IRVINE, CA California 92614, US; PELLED, Itai,
Edwards Lifesciences, One Edwards Way, IRVINE, CA
California 92614, US; MEIRI, Oded, Edwards
Lifesciences, One Edwards Way, IRVINE, CA
California 92614, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61F 13/56 (2006.01)
(11) 61216 B1
A61F 13/471 (2006.01)
A61F 13/58 (2006.01)
(21) P-2020/1536
(22) 30.03.2017.
(30) US 31.03.2016. 201615087557
(86) WO 30.03.2017. PCT/US2017/025121
(87) WO 05.10.2017. WO 2017/173132
(96) 30.03.2017. 17716426.6
(97) 30.09.2020. EP3435944 B 2020/40 EN
(54) ULOŠCI ZA APSORBOVANJE URINA
URINE ABSORBENT PAD
(73) EZ MALE PADS, INCORPORATED, 555 E.
Ocean Boulevard, Suite 430, Long Beach, California
90802, US
(72) LUMAQUE-STEEMAN, Lorna, Mateo, 13036 Pan
Am Blvd., Moreno Valley California 92553, US;
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.12.2020.-15.01.2021. године:
Патент број 49302 чији је носилац INSTITUT
ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA, Franše D'Eperea 86, 11000
Beograd, YU, престао је да важи дана 29.12.2020.
године.
Патент број 49741 чији је носилац Mitković
Milorad, Jovana Ristića 38, 18000 Niš, RS, престао је
да важи дана 05.01.2021. године.
Патент број 50001 чији је носилац BAYER
INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred Nobel
Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је
да важи дана 17.12.2020. године.
Патент број 50805 чији је носилац
LABORATOIRES SERONO SA, Centre Industriel,
1267 Coinsins, Vaud, CH, престао је да важи дана
10.01.2021. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду 16.06.2020. - 15.07.2020. године:
Патент број 50757 чији је носилац XTECHNOLOGY SWISS GMBH, Samstagernstrasse 45,
8832 Wollerau, CH, престао је да важи дана
06.07.2020. године.
Патент број 50802 чији је носилац SUVEN
LIFE SCIENCES LIMITED, Serene Chambers, Road
No. 7, Banjara Hills, Hyderabad 500 034 (Andra
Pradesh), IN, престао је да важи дана 24.06.2020.
године.
Патент број 51666 чији је носилац
MIĆKOVIĆ, Nikola, Kneza Miloša br. 63, Beograd, RS,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Патент број 51777 чији је носилац AVENTIS
PHARMA S.A., 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony,
FR, престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Патент број 52196 чији је носилац CENTRO
DE INMUNOLOGIA MOLECULAR, Calle 216 esq. A
15, Atabey, Playa, Habana 11600 Cuba, Ciudad De La
Habana 11600, CU, престао је да важи дана
27.06.2020. године.
ЗИС / RS / IPO

Патент број 52440 чији је носилац SDU
IDENTIFICATION B.V., Jan Van Krimpenweg 19,
2000 GH Haarlem, NL, престао је да важи дана
4.06.2020. године.
Патент број 53084 чији је носилац AstraZeneca
AB, , SE 151 85 Södertälje, SE, престао је да важи ана
04.07.2020. године.
Патент број 53357 чији је носилац CONCERT
PHARMACEUTICALS INC., 99 Hayden Avenue, Suite
500, Lexington, MA 02421, US, престао је да важи ана
16.06.2020. године.
Патент број 53461 чији је носилац AstraZeneca
AB, SE 151 85 , Södertälje, SE, престао је да важи
дана 04.07.2020. године.
Патент број 53682 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао
је да важи дана 6.06.2020. године.
Патент број 53831 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,
DE, престао је да важи дана 25.06.2020. године.
Патент број 54347 чији је носилац NEXTER
SYSTEMS, 34, Boulevard de Valmy, 42328 Roanne
Cedex, FR, престао је да важи дана 22.06.2020.
године.
Патент број 54430 чији је носилац NORMA
GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal,
DE, престао је да важи дана 28.06.2020. године.
Патент број 55326 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 03.07.2020.
године.
Патент број 55550 чији је носилац BASF
Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue,
Florham Park, 07932, New Jersey, US, престао је да
важи дана 02.07.2020. године.
Патент број 55701 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901-3431, US; SHIONOGI
& CO., LTD., 1-8 Doshomachi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP, престао је да важи
дана 22.06.2020. године.
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Патент број 55802 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 21.06.2020.
године.

Патент број 56671 чији је носилац
GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана
03.07.2020. године.

Патент број 55845 чији је носилац
GUANGZHOU CELLPROTEK PHARMACEUTICAL
CO., LTD., G401-415, 3 Lanyue Road International
Business Incubator Guangzhou Science City, Guangzhou
510663, CN, престао је да важи дана 09.07.2020.
године.

Патент број 56695 чији је носилац MODELO
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A., Rua João
Mendonça, N° 505, 4464-503 Senhora da Hora, PT,
престао је да важи дана 05.07.2020. године.

Патент број 55945 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
12.07.2020. године.
Патент број 55985 чији је носилац K-FEE
SYSTEM GMBH, Senefelder Strasse 44, 51469
Bergisch Gladbach, DE, престао је да важи дана
19.06.2020. године.
Патент број 56106 чији је носилац
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN,
Mommsenstrasse 13, 01069 Dresden, DE, престао је да
важи дана 03.07.2020. године.
Патент број 56343 чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 07.07.2020.
године.
Патент број 56351 чији је носилац
THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH, Koblenzer
Strasse 141, 56626 Andernach, DE, престао је да важи
дана 04.07.2020. године.
Патент број 56371 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543, US, престао је да
важи дана 26.06.2020. године.
Патент број 56374 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 15.07.2020.
године.
Патент број 56448 чији је носилац SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD., 129, Samsung-ro
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, KR,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Патент број 56506 чији је носилац SOCIÉTÉ
DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Entre-deux-Villes,
1800 Vevey, CH, престао је да важи дана 01.07.2020.
године.
42

Патент број 56863 чији је носилац RICERCA
SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE S.P.A., Via R.
Rubattino, 54, 20134 Milano, IT, престао је да важи
дана 27.06.2020. године.
Патент број 56988 чији је носилац OKFT KFT.,
Jura Ipari Park 22A, 6750 Algyö, HU; SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEM, Dugonics tér 13, 6720
Szeged, HU, престао је да важи дана 20.06.2020.
године.
Патент број 57022 чији је носилац DSM IP
ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL,
престао је да важи дана 18.06.2020. године.
Патент број 57161 чији је носилац NEW
WORLD ENERGY ENTERPRISES LIMITED, Unit 2,
Harp Industrial Estate, Granard, County Longford, IE,
престао је да важи дана 19.06.2020. године.
Патент број 57267 чији је носилац DE STAAT
DER NEDERLANDEN, VERT. DOOR DE MINISTER
VAN VWS, Parnassusplein 5, 2500 EJ The Hague, NL,
престао је да важи дана 06.07.2020. године.
Патент број 57388 чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 15.07.2020.
године.
Патент број 57400 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 07.07.2020. године.
Патент број 57409 чији је носилац
GUANGZHOU CELLPROTEK PHARMACEUTICAL
CO., LTD., G401-415, 3 Lanyue Road, International
Business Incubator, Guangzhou Science City,
Guangzhou 510663, CN, престао је да важи дана
09.07.2020. године.
Патент број 57702 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 27.06.2020.
године.
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Патент број 57732 чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 15.07.2020.
године.

Патент број 58681 чији је носилац
LABORATORI BALDACCI S.P.A., Via San Michele
degli Scalzi, 73, 56124 Pisa, IT, престао је да важи
дана 07.07.2020. године.

Патент број 57738 чији је носилац
SMILJANIĆ, Saša, Braće Jerkovića 127/31, 11010
Beograd, RS, престао је да важи дана 13.07.2020.
године.

Патент број 58993 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 18.06.2020. године.

Патент број 57811 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 11.07.2020.
године.
Патент број 57864 чији је носилац DE STAAT
DER NEDERLANDEN, VERT. DOOR DE MINISTER
VAN
VWS,
MINISTERIE
VAN
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
Parnassusplein 5, 2500 EJ Den Haag, NL, престао је да
важи дана 18.06.2020. године.
Патент број 57976 чији је носилац SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, KR,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Патент број 57987 чији је носилац DESPIĆ,
Slobodan, Pere Ćetkovića 43, 11060 Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.07.2020. године.
Патент број 58107 чији је носилац ZUME,
INC., 250 Polaris Avenue, Mountain View, CA 94043,
US, престао је да важи дана 19.06.2020. године.
Патент број 58230 чији је носилац KETTENWULF BETRIEBS-GMBH, Zum Hohenstein 15, 59889
Eslohe-Kückelheim,
DE;
AUMUND
FÖRDERTECHNIK GMBH., Saalhoffer Straße 17,
47495 Rheinberg, DE, престао је да важи дана
30.06.2020. године.
Патент број 58265 чији је носилац HANMI
SCIENCE CO., LTD., 550, Dongtangiheung-ro,
Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813,
KR, престао је да важи дана 21.06.2020. године.
Патент број 58474 чији је носилац GOOD SKY
SRL, Corso Italia, 19, 70123 Bari, IT, престао је да
важи дана 12.07.2020. године.
Патент број 58654 чији је носилац MAYRMELNHOF KARTON AG, Brahmsplatz 6, 1041 Wien,
AT, престао је да важи дана 14.07.2020. године.
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Патент број 58994 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 02.07.2020. године.
Патент број 59212 чији је носилац
GOODBABY MECHATRONICS S.R.O., Pobrezni
620/3, 186 00 Praha 8 - Karlin, CZ, престао је да важи
дана 25.06.2020. године.
Патент број 59244 чији је носилац ZIPPERTECHNIK GMBH, Wernher-von-Braun-Strasse 3,
63263 Neu-Isenburg, DE, престао је да важи дана
13.07.2020. године.
Патент број 59266 чији је носилац
THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH, Koblenzer
Strasse 141, 56626 Andernach, DE; THYSSENKRUPP
AG, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, DE, престао
је да важи дана 03.07.2020. године.
Патент број 59551 чији је носилац
LAMELLAR BIOMEDICAL LIMITED, Level 2, Suites
1 & 5, 2 Parklands Way, Eurocentral, Holytown, ML1
4WR, GB, престао је да важи дана 24.06.2020.
године.
Патент број 59834 чији је носилац DSM IP
ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL,
престао је да важи дана 27.06.2020. године.
Патент број 59920 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 05.07.2020. године.
Патент број 59979 чији је носилац INSTITUT
DE
RECHERCHE
EN
SEMIOCHIMIE
ET
ETHOLOGIE APPLIQUÉE, Quartier Salignan, 84400
Apt, FR, престао је да важи дана 26.06.2020. године.
Патент број 60243 чији је носилац PARION
SCIENCES, INC., 2800 Meridian Parkway, Suite 195,
Durham, NC 27713, US, престао је да важи дана
27.06.2020. године.
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
16.12.2020.-15.01.2021. године
Eвропски патент EP1842535 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 51485, носиоца LES LABORATOIRES
SERVIER , 12, Place de La Défense, 92415 Courbevoie
Cedex, FR, нису имали дејства од почетка.
Eвропски патент EP1971332 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 51703, носиоца BOEHRINGER
INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Binger
Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE, нису
имали дејства од почетка.
Eвропски патент EP2324831 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 52102, носиоца INTERMUNE, INC., 3280
Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005-1021, US,
нису имали дејства од почетка.

под бројем 52314, носиоца BP CHEMICALS
LIMITED, Chertsey Road, Sunbury-on-Thames,
Middlesex TW16 7BP, GB, нису имали дејства од
почетка.
Eвропски патент EP1838733 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 52036, носиоца MEDIMMUNE LIMITED,
Milstein
Building
Granta
Park,
Cambridge,
Cambridgeshire CB21 6GH, GB, нису имали дејства
од почетка.
Eвропски патент EP2051020 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 51851, носиоца TUNAL BVBA,
Ingelmunstersteenweg 209, 8780 Oostrozebeke, BE,
нису имали дејства од почетка.

Eвропски патент EP2244995 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2020/0008
(11) 2020/0008
(22) 22.12.2020.
(13) I1
(71) MEDIMMUNE LIMITED, Milstein Building,
Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH, GB
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd, RS
(68) 56469
(54) CIJANO VEZUJUĆI AGENSI USMERENI NA
B7-H1
(92) 515-01-04976-19-001 04/11/2020 RS and 515-0104978-19-001 04/11/2020 RS
(95) DURVALUMAB

ЗИС / RS / IPO
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2018/0012
(11) 54
(22) 9.7.2018.
(13) I2
(73) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, 07054 New Jersey, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd, RS
(68) 54860
(54) SPIROCIKLIČNI DERIVATI IZOKSAZOLINA
KAO ANTIPARAZITSKA SREDSTVA
(92) 323-01-00189-17-001 18/01/2018 RS; 323-0100190-17-001 18/01/2018 RS; 323-01-00191-17-001
18/01/2018 RS; 323-01-00415-17-001 18/01/2018 RS
and 323-01-00416-17-001 18/01/2018 RS
(95) SAROLANER
(94) 10 meseci 26 dana.
(21) SDZ-2013/0002
(11) 55
(22) 1.7.2013.
(13) I2
(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 51801
(54) SINERGISTIČKE FUNGICIDNE KOMPOZICIJE
(92) 321-01-481/2012-11 28/01/2013 RS
(95) IZOPIRAZAM I DIFENOKONAZOL
(94) 2 godine 3 meseca 22 dana.
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A21C 3/02
(2006.01)
(11) 1685 U1
A21C 3/04
(2006.01)
(21) MP-2020/0073
(22) 04.11.2020.
(54) MAŠINA ZA PROIZVODNJU KORA OD
TESTA ZA BUREK I RAZNE PITE
THIN DOUGH CRUST MACHINE FOR BUREK AND
DIFFERENT PIES
(73) SIMIĆ, Rade, Brzan b.b., 34228 Brzan, RS
(72) SIMIĆ, Rade, Brzan b.b., 34228 Brzan, RS
(51) A41D 25/02 (2006.01)
(11) 1686 U1
(21) MP-2020/0043
(22) 21.08.2020.
(54) VIŠESLOJNA LEPTIR MAŠNA
MULTILAYER BOWTIE
(73) SADŽAKOV, Milana, Milke Grgurove 4c/stan broj
6, 21000 Novi Sad, RS; MARINKOVIĆ, Vladimir dr,
Milke Grgurove 4c/stan broj 6, Novi Sad, RS
(72) SADŽAKOV, Milana, Milke Grgurove 4c/stan broj
6, 21000 Novi Sad, RS; MARINKOVIĆ, Vladimir dr,
Milke Grgurove 4c, stan broj 6, 21000 Novi Sad, RS
(51) A63B 23/00 (2006.01)
(11) 1690 U1
A63B 65/12 (2006.01)
(21) MP-2020/0081
(22) 03.12.2020.
(54) NAPRAVA ZA TRENING KOŠARKAŠA
BASKETBALL TRAINING DEVICE
(73) KOVAČEVIĆ, Dušan, Vase Stajića 25,
21000 Novi Sad, RS
(72) KOVAČEVIĆ, Dušan, Vase Stajića 25,
21000 Novi Sad, RS
(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 ,
21000 Novi Sad
(51) B07B 4/02
(2006.01)
(11) 1687 U1
(21) MP-2020/0076
(22) 19.11.2020.
(54) REŠETKA ZA ODVAJANJE NEČISTOĆA
SEMENA KUKURUZA
SEPARATION GRID FOR MAIZE SEED CLEANING
(73) RAJKOVIĆ, Miloš, Nikole Aleksića 9/2, 21124
Novi Sad, RS; KOSTIĆ, Marko, JNA 58, 21471 Ravno
selo, RS; ČANAK, Petar, Stevana Sinđelića 17, 21201
Rumenka, RS; MALIDŽA, Goran, Vladike Ćirića 39/7,
21000 Novi Sad, RS; MIKIĆ, Sanja, Pasterova 28/10,
21000 Novi Sad, RS; ĆIRIĆ, Mihajlo, Svetozara
Markovića 39, 21220 Bečej, RS; ANĐELKOVIĆ, Ana,
Ljubiše Miodragovića 28, 11160 Beograd, RS
(72) RAJKOVIĆ, Miloš, Nikole Aleksića 9/2, 21124,
Novi Sad, RS; KOSTIĆ, Marko, JNA 58, 21471, Ravno
Selo, RS; ČANAK, Petar, Stevana Sinđelića 17, 21201,
ЗИС / RS / IPO

Rumenka, RS; MALIDŽA, Goran, Vladike Ćirića 39/7,
21000, Novi Sad, RS; MIKIĆ, Sanja, Pasterova 28/10,
21000, Novi Sad, RS; ĆIRIĆ, Mihajlo, Svetozara
Markovića 39, 21220, Bečej, RS; ANĐELKOVIĆ, Ana,
Ljubiše Miodragovića 28, 11160, Beograd, RS
(51) E04H 15/34 (2006.01)
(11) 1689 U1
A63H 33/08 (2006.01)
E04H 15/26 (2006.01)
(21) MP-2020/0075
(22) 17.11.2020.
(54) DEČIJI ŠATOR SA SIGURNOSNIM
NITNAMA ZA ZATEZANJE ŠATORSKOG
PLATNA
CHILDREN'S TENT WITH SAFETY SNAP
FASTENER FOR TENT CANVAS TENSION
(73) JEMRIĆ, Zvonimir, Bulevar oslobođenja 34/32/8,
21000 Novi Sad, RS
(72) JEMRIĆ, Zvonimir, Bulevar oslobođenja 34/32/8,
21000 Novi Sad, RS
(51) F16H 1/22
(2006.01)
(11) 1684 U1
F16H 7/02
(2006.01)
(21) MP-2020/0065
(22) 21.10.2020.
(54) MEHANIZAM SA ZAMAJCEM ZA
POVEZIVANJE OSOVINA ELEKTROMOTORA I
ELEKTROGENERATORA
MACHINE WITH FLYWHEEL FOR CONNECTING
AXLES ELECTRIC MOTOR AND ELECTRIC
GENERATOR
(73) BIJELIĆ, Dušan, Ilije Birčanina 33/28,
21000 Novi Sad, RS
(72) BIJELIĆ, Dušan, Ilije Birčanina 33/28,
21000 Novi Sad, RS
(51) G01R 31/00 (2006.01)
(11) 1683 U1
(21) MP-2020/0031
(22) 01.07.2020.
(54) DETEKTOR PREKIDA NULTOG
PROVODNIKA
ZERO CONDUCTOR INTERRUPT DETECTOR
(73) MITIĆ, Goran, Topličkih heroja 70, 18410
Šarlinac-Doljevac, RS
(72) MITIĆ, Goran, Topličkih heroja 70, 18410
Šarlinac-Doljevac, RS
(51) G05D 23/22 (2006.01)
C23C 16/27 (2006.01)
(21) MP-2020/0051

(11) 1688 U1
(22) 10.09.2020.
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(54) SISTEM ZA REGULACIJU TEMPERATURE
DEPONOVANJA KOD POSTROJENJA ZA
DEPONOVANJE DIJAMANTSKIH PREVLAKA
OKSI-ACETILENSKIM PLAMENOM
SYSTEM FOR REGULATING OF DEPOSITION
TEMPERATURE AT THE PLANT FOR DEPOSITING
DIAMOND COATINGS BY OXY-ACETYLENE
FLAME
(73) CENTAR ZA SINTEZU, PROCESIRANJE I
KARAKTERIZACIJU MATERIJALA ZA PRIMENU
U EKSTREMNIM USLOVIMA-CEXTREME LAB,
Mike Petrovića Alasa 12-14, 11351 Beograd-Vinča, RS
(72) GRAHOVAC, Nebojša, Raljska 7/16, 11050
Beograd, RS; PAVKOV, Vladimir, Save Kovačevića 26,
25101 Sombor, RS; MATOVIĆ, Branko, Svetogorska 4,
11351 Beograd, RS
(74) MATOVIĆ, Branko, Svetogorska 4, 11351 Beograd
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Престанак важења малог патента истеком
законског рока 16.12.2020.-15.01.2021. године

RAS), pr. Akademichesky, 2/4, Tomsk, 634021, RU,
престао је да важи дана 07.12.2020. године.

Мали патент број 1200 чији је носилац
VISOKA
ŠKOLA
STRUKOVNIH
STUDIJA
BEOGRADSKA POLITEHNIKA, Brankova 17, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 10.12.2020.
године.

Мали патент број 1368 чији је носилац
MIĆKOVIĆ, Nikola, Kneza Miloša br. 62, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 08.12.2020.
године.

Мали патент број 1214 чији је носилац
VISOKA
ŠKOLA
STRUKOVNIH
STUDIJA
BEOGRADSKA POLITEHNIKA, Brankova 17, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 10.12.2020.
године.

Мали патент број 1369 чији је носилац
MIĆKOVIĆ, Nikola, Kneza Miloša br. 62, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 08.12.2020.
године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.06.2020. - 15.07.2020. године

Мали патент број 1221 чији је носилац ZORIĆ,
Ljuba, Grčka 66, 22305 Stari Banovci, RS, престао је да
важи дана 14.12.2020. године.

Maли патент број 1250 чији је носилац
BAHUS DOO, Striško naselje bb, Striža, 35250 Paraćin,
RS, престао је да важи дана 14.07.2020. године.

Мали патент број 1227 чији је носилац
PAVLOVIĆ, Nenad, D., prof. dr., Prvomajska 10, 18000
Niš, RS; PETROVIĆ, Tomislav, prof. dr., Vase Albanca 10,
18000 Niš, RS; PAVLOVIĆ, Nenad, T., prof. dr., Vizantijski
bulevar 104/9, 18000 Niš, RS; MILOŠEVIĆ, Miloš, dr.,
Stojana Novakovića 3/3, 18000 Niš, RS; JOVANOVIĆ,
Slobodan, mr., Anete Andrejević 25A, 18000 Niš, RS;
ĐORĐEVIĆ, Biljana, Donji Matejevac, 18000 Niš, RS;
JOVANOVIĆ, Dragan, Homoljska 12, 18000 Niš, RS,
престао је да важи дана 05.01.2021. године.

Мали патент број 1301 чији је носилац
IMOBIL CAR SECURITY D.O.O., Danila Lekića 58,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
11.07.2020. године.

Мали патент број 1272 чији је носилац FRITZ
EGGER GMBH & CO.OG, Tiroler Strasse 16, 3105
Uterradlberg, AT, престао је да важи дана 21.12.2020.
године.
Мали патент број 1350 чији је носилац
INSTITUTE OF STRENGTH PHYSICS AND
MATERIALS SCIENCE OF SIBERIAN BRANCH OF
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES (ISPMS SB

ЗИС / RS / IPO

Мали патент број 1512 чији је носилац
KUZMANOVIĆ, Siniša, Šenoina 7, 24000 Subotica,
RS; RACKOV, Milan, Bulevar despota Stefana 16,
21000 Novi Sad, RS; KNEŽEVIĆ, Ivan, Svetozara
Miletića 149, 21240 Titel, RS, престао је да важи дана
08.07.2020. године.
Мали патент број 1597 чији је носилац
KOLARŽ, Predrag, dr, Svetogorska 30, 11000 Beograd,
RS; ĆURČIĆ, Milica, dr, Slobodana Perovića 4/1, 11000
Beograd, RS; GILIĆ, Martina, dr, Banjalučka 2, 11000
Beograd, RS; HADŽIĆ, Branka, dr., Gandijeva 35A,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
20.06.2020. године.
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података
патената -WIPO ST. 9
Recommendation Concerning bibliographic Data on and relating to Patents - WIPO ST. 9

Објава захтева за проширење европских пријава патената
Publication of Requests for the Extension of the effects of European Patent Applications

Објава повучених захтева за проширење европских пријава патената
Publication of withdrawn applications for the Ehtension of the effects of European Patent
Applications
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9
Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9
(51)

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

Број европске пријаве патента, датум подношења и језик на којем је пријава поднета

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

Број објаве европске пријаве патента, датум објаве и језик на којем је пријава
објављена

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



Међународне пријаве које се објављују према члану 21. Уговора о сарадњи у области пријава
патената (PCT Ugovor) у смислу става 1. члана 158. Европске патентне конвенције (EUROPCT prijave) означене су звездицом.

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 52/2020– 03/2021 (23.12.2020. до 20.01.2020.).
________________

Више података о пријавама можете наћи у European Patent Bulletin (службено гласило
Европског патентног завода) у склопу INID кода (97)
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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
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(511)

Date of making information available to the public
regarding the examined application
List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification
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
Тродимензионални знак

(551)
(554)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Three-dimensional mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the applicant or the holder of
the registration
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- 2019-971
(220) 26.06.2019.
(442) 29.01.2021.
(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар
ослобођења 137, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.24; 26.07.04; 27.05.01; 29.01.12
(591) црно-бела
(511) 3 ајлајнери; амбра [парфем]; ароматерапијска
уља; ароматерапијске креме; ароматерапијски
лосиони; ароматерапијски препарати; ароматична
етарска уља; ароматична уља; ароматична уља
[етарска уља]; ароматична уља за купке; ароматичне
траве за купање, нису за медицинске потребе;
ароматични
мириси
и
мирисни
чуњићи;
астрингентна средства; бадемово млеко за
козметичку употребу; бадемово уље; бадемов сапун;
базе за цветне парфеме; базе за шминку; балзами за
бријање; балзами за косу; балзами за усне; балзами
након бријања; балзами, осим за медицинске сврхе;
басма [козметичка боја]; бергамот уље; биљне креме
за локалну примену за учвршћивање и повећање
груди; биљни екстракти за козметичке намене;
бинтсуке-абура [јапанско уље за учвршћивање косе];
боје за браду; боје за косу; боје за лице; боје за
образе; боје за обрве у облику оловака и праха; боје
за тоалетну употребу; бриљантин; бронзери за кожу;
бронзери за кожу у облику креме; брусне траке;
брусне тракице; вата и вата у облику штапића за
козметичке
потребе;
ватирани штапићи за
козметичке сврхе; вештачке трепавице; вештачке
обрве; вештачки камен за пете; вештачки ванилин;
вештачки нокти; вештачки нокти од племенитих
метала; вишенаменски памучни штапићи за личну
употребу; вишенаменски препарати за чишћење;
влажне козметичке марамице; влажне марамице за
бебе за козметичке потребе; влажне марамице
импрегниране средствима за уклањање шминке;
влажне марамице импрегниране средствима за
чишћење; влажни или импрегнирани јастучићи,
убруси или марамице; влажни козметички убруси;
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вода од лаванде; водоопорна средства за заштиту од
сунца; восак за бркове; восак за депилацију; восак за
косу; врхови за нокте; воскови за масажу, осим за
медицинску примену; гвалтеријино уље; гел алое
вере за козметичку примену; гел јастучићи за очи за
козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за
бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу
за убрзавање, побољшавање и продужавање боје
добијене сунчањем; гелови за козметичку употребу;
гелови за косу; гелови за косу и пене за косу; гелови
за купање; гелови за купање и туширање; гелови за
купање и туширање, нису за медицинске потребе;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
гелови за обликовање; гелови за обликовање косе;
гелови за обликовање обрва; гелови за очи; гелови за
очи за козметичке потребе; гелови за скидање
шминке; гелови за сунчање [козметика]; гелови за
тамњење коже; гелови за туширање; гелови за
успоравање старења; гелови за успоравање старења
за козметичке потребе; гелови за фарбање обрва;
гелови за чишћење зуба; гелови и соли за купање и
туширање, није за медицинске потребе; гелови који
се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за
туширање; гелови након бријања; гелови након
сунчања; гелови након сунчања за козметичке
потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови,
спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе;
гераниол; дезодоранси за личну употребу;
дезодоранси за људску употребу; дезодоранси за
негу тела; дезодоранси за стопала у спреју;
дезодоранси за тело [парфимеријски производи];
дезодоранси за тело у форми таблета; дезодоранси и
антиперспиранти за личну употребу; дезодорантни
сапун;
декоративна
козметика;
декоративне
налепнице за козметичку употребу; декоративне
налепнице за нокте; депилатори; дневне креме;
екстракти цвећа [парфеми]; емолијенти за кожу за
козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за
негу коже; емулзије за лице; емулзије за лице за
козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за
тело за козметичке потребе; емулзије након бријања;
етарска уља; етарска уља за козметичке потребе;
етарска уља за личну употребу; етарска уља за
употребу у ароматерапији; етарска уља за употребу у
производњи мирисних производа; етарска уља
лимуна; етарске есенције; етарске есенције и уља;
етарско уље аниса; етарско уље лимуна; етерична
уља биљног порекла; желе од петролеја за
козметичку употребу; женске хигијенске марамице
за чишћење; завршни премази за обликовање ноктију
[козметика]; заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста
средства за чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне
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пасте; избељивачи ноктију; јапанско уље за
учвршћивање косе;јасминово уље; јастучићи за
чишћење натопљени козметичким средствима;
јастучићи за чишћење натопљени тоалетним
препаратима; јонон [парфимеријски]; јувелирска
црвена [прах за полирање метала]; калијум
хипохлорид; камење за омекшавање стопала; кана за
козметичке потребе; кана [козметичка боја];
козметика; козметика за обрве; козметичка млека;
козметичка млека, гелови и уља за потамњивање и
употребу након сунчања; козметичка паковања за
лице; козметичка средства за заштиту коже од сунца;
козметичка средства за сушење лака за нокте;
козметичка уља; козметичка уља за кожу;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
креме за кожу; козметичке креме за лице и тело;
козметичке креме за негу; козметичке креме за негу
коже; козметичке креме за негу тела; козметичке
креме за руке; козметичке креме за учвршћивање
коже око очију; козметичке креме и гелови за лице,
руке и тело; козметичке креме и лосиони;
козметичке крем е и лосиони за негу лица и тела;
козметичке креме, лосиони и други препарати за
сунчање; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и
пудери за лице, руке и тело; козметичке крпице или
марамице натопљене средствима за чишћење коже;
козметичке маске; козметичке маске за лице;
козметичке
оловке;
козметичке
оловке
за
наглашавање предела испод ока; козметичке пасте за
лице за сузбијање сјаја; козметичке пене које садрже
средства за заштиту од сунца; козметички гелови;
козметички и препарати за лепоту; козметички и
тоалетни
производи;
козметички
јастучићи;
козметички лосиони; козметички лосиони за кожу;
козметички лосиони за косу; козметички лосиони за
лице; козметички лосиони за негу коже; козметички
лосиони за смањење појаве старачких пега и флека;
козметички лосиони за сунчање; козметички
освеживачи за кожу; козметички пилинзи за тело;
козметички препарати; козметички препарати за
заштиту од опекотина од сунца; козметички
препарати за заштиту од сунца; козметички
препарати за косу и теме; козметички препарати за
купање; козметички препарати за купке и туширање;
козметички препарати за лице; козметички
препарати за лице и тело; козметички препарати за
негу и третирање коже; козметички препарати за
негу коже; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу тела; козметички препарати за
негу уста и зуба; козметички препарати за
обликовање косе; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за суву кожу
током трудноће; козметички препарати за сузбијање
поновног раста длака; козметичке траке; козметички
препарати за трепавице; козметички препарати за
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умањење бора за локалну фацијалну употребу;
козметички препарати за учвршћивање груди;
козметички препарати који садрже колеген;
козметички препарати мршављење; козметички
производи за личну употребу; козметички производи
за негу косе; козметички производи за употребу на
кожи; козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи У облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудери за лице; козметички пудери,
креме и лосиони за лице, руке и тело; козметички
сапуни; козметички серуми; козметички сетови;
козметички тоници за лице; козметички фластери
који садрже средства за заштиту од сунца за
употребу на кожи; колоњска вода; колоњске воде
након бријања; колоњске воде, парфеми и
козметички производи; комади тоалетног сапуна;
компактни пудери за лице; компресе за очи за
козметичке потребе; коректори за лице; коректори
[козметички]; креде за козметичку употребу; креде
за шминку; кремаста подлога за шминку; кремаста
руменила; кремасти пудери за лице; креме за бељење
коже; креме за бријање; креме за депилацију; креме
за заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за
заштиту од сунца за козметичке потребе; креме за
избељивање зуба; креме за кожне производе; креме
за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; креме
за кожу у течном и чврстом облику; креме за косу;
креме за купање; креме за лице; креме за лице за
козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за
лице и тело за козметичке потребе; креме за масажу,
осим за медицинску примену; креме за негу коже и
скидање шминке; креме за негу коже и скидање
шминке за козметичке потребе; креме за негу косе;
креме за негу косе за козметичке потребе; крем е за
негу тела; креме за нокте; креме за нокте за
козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за
козметичке потребе; креме за пилинг; креме за
пилинг за козметичке потребе; креме за полирање;
креме за полирање чизама; креме за посветљивање
коже; креме за регенерацију коже за козметичке
потребе; креме за руке; креме за руке за козметичке
потребе; креме за самопотамњивање; креме за светао
тен; креме за светао тен за козметичке потребе;
креме за скидање шминке; креме за смањење
целулита; крем е за смањење целулита за козметичке
потребе; креме за сунчање; креме за сунчање за
козметичке потребе; креме за тело за козметичку
примену; крем е за тело [козметика]; креме за
туширање; креме за употребу пре бријања; креме за
усне; креме за усне за козметичке потребе; креме за
чишћење коже; креме за чишћење [козметичке]; крем
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е и лосиони за тамњење коже; креме и препарати
након сунчања; креме које не остављају трагове;
креме након бријања; креме након сунчања; креме
након сунчања за козметичке потребе; креме против
бора; креме против бора за козметичке потребе;
креме против пега; креме против пега за козметичке
потребе; креме против старачких пега; крем е против
старачких пега за козметичке потребе; креме против
старења; креме против старења за козметичке
потребе; креме, уља, лосиони и препарати за
чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони,
спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе;
козметички пигменти; производи за чишћење обрва;
козметички препарати за употребу на обрвама;
козметички производи за обрве; крем¬сапуни; крем
сапуни за тело; кристали за купање; кристали за
купање за козметичке потребе; лак за нокте; лакови
за косу; лакови за нокте за козметичке потребе;
лакови за нокте и скидачи лака за нокте; лакови и
креме за обућу; лепак за везивање уметака за косу;
лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке нокте
или трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак
за вештачке трепавице, косу и нокте; лепак за
причвршћивање вештачких трепавица; лепа к за
причвршћивање перике; лепак од гуме за козметичку
употребу; листићи за купање; лоптице од вате за
козметичке потребе; лосиони за бебе [тоалетни
производи]; лосиони за браду; лосиони за бријање;
лосиони за заштиту од сунца; лосиони за заштиту од
сунца за козметичке потребе; лосиони за јачање косе;
лоси они за јачање ноктију; лосиони за коврџе;
лосиони за козметичку употребу; лоси они за косу;
лосиони за косу за козметичке потребе; лосиони за
купање; лосиони за купање за козметичке потребе;
лосиони за лице и негу тела; лоси они за лице и негу
тела за козметичке потребе; лосиони за лице и тело;
лосиони за лице и тело за козметичке потребе;
лосиони за негу косе; лосиони за негу косе за
козметичке потребе; лосиони за нијансирање тена, за
лице, тело и руке за козметичке потребе; лосиони за
обликовање косе; лосиони за очи; лосиони за очи за
козметичке потребе; лосиони за руке; лосиони за
руке за козметичке потребе; лосиони за
самопотамњивање [козметика]; лосиони за скидање
шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за
смањење целулита за козметичке потребе; лосиони
за сунчање; лоси они за сунчање за козметичке
потребе; лосиони за тело; лосиони за тело за
козметичке потребе; лосиони за трајну ондулацију;
лосиони за увијање косе; лосиони за успоравање
старења; лосиони за успоравање старења за
козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже
[козметички]; лосиони за хидратацију тела
[козметички]; лосиони за чишћење зуба; лосиони за
чишћење коже; лосиони, креме и препарати за негу
лица, тела, коже главе, ноктију и косе; лосиони
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након сунчања; лосиони након сунчања за
козметичке потребе; лосиони после бријања за
козметичке потребе; марамице за бебе; марамице за
бебе натопљене препаратима за чишћење; марамице
за једнократну употребу натопљене средствима за
чишћење лица; марамице за једнократну употребу
натопљене хемикалијама или средствима за чишћење
за индустријску и комерцијалну употребу; марамице
за једнократну употребу натопљене хемикалијама
или средствима за чишћење за личну хигијену;
марамице импрегниране са средствима за чишћење
коже; марамице натопљене етарским уљима, за
козметичку
употребу;
марамице
натопљене
козметичким средствима; марамице натопљене
препаратима за скидање шминке; марамице
натопљене са козметичким лосионима; марамице
натопљене средством за чишћење коже; маскаре;
маскаре за косу; маске за кожу; маске за кожу за
козметичке потребе; маске за очи у облику гела;
маске за тело; маске за тело за козметичке потребе;
маске за тело у облику креме; маске за тело у облику
креме за козметичке потребе; маске за тело у облику
лосиона; маске за тело у облику лосиона за
козметичке потребе; маске за тело у облику пудера;
маске за тело у облику пудера са козметичке
потребе; маске за хидратацију коже; масна сценска
шминка; масти за козметичку употребу; мента за
парфимеријске производе; мешавине парфема;
мириси за аутомобиле; мириси; мириси за личну
употребу; мириси и парфимеријски производи;
мирисна вода за постељину; мирисна мента [етарско
уље]; мирисна уља; мирисне врећице; мирисне
врећице за јастучиће за очи; мирисне креме за тело;
мирисне соли за купање; мирисни дифузори;
мирисни дифузори који садрже мирисна уља у
бочици и штапиће; мирисни лосиони за тело;
мирисни лосиони и креме за тело; мирисни
освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни;
мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за
тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење;
миришљаве воде; млека након сунчања; млека након
сунчања [козметичка]; млеко, гелови, лосиони и
креме за скидање шминке; млеко за купање; млеко за
лице и тело; млеко за лице и тело за козметичке
потребе; млеко за после бријања; млеко за после
сунчања за козметичку примену; млеко за скидање
шминке; млеко за сунчање [козметика]; млеко за
тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе;
млеко за тело за козметичке потребе; млеко за
хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење
за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони
за лице; млеко и лосиони за лице за козметичке
потребе; морске алге за употребу у козметици;
мошус [парфимерија]; налепнице за нокте;
налепнице за тело; натопљене крпице за чишћење;
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немедицинска козметика и тоалетни препарати;
немедицинске креме за кожу; немедицинске креме за
стопала; немедицинске креме за третман коже главе;
немедицинске креме против оједа од пелена;
немедицинске купке за тело; немедицинске масти за
спречавање и третман опекотина од сунца;
немедицинске масти и лосиони против осипа од
пелена; немедицинске пене за купање; немедицинске
соли за купање; немедицински антиперспиранти;
немедицински балзами за косу; немедицински
лосиони за косу; немедицински лосиони за
обнављање косе; немедицински лосиони за
стимулацију коже; немедицински лосиони за
стопала; немедицински пилинзи за лице и тело;
немедицински прашкови за купање; немедицински
препарати за купање; немедицински препарати за
личну хигијену; немедицински препарати за масажу;
немедицински
препарати
за
негу
коже;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; немедицински препарати за негу косе;
немедицински
препарати
за
негу
стопала;
немедицински препарати за негу тела; немедицински
препарати за негу усана; немедицински препарати за
третман косе за козметичке потребе; немедицински
препарати за ублажавање опекотина од сунца;
немедицински препарати за чишћење коже;
немедицински производи за заштиту усана;
немедицински сапуни; немедицински серуми за
кожу;
немедицински
тоалетни
производи;
немедицински тоници за косу; немедицински
хигијенски препарати као тоалетна средства;
немедицински шампони; немедицински шампони за
кућне љубимце; немедицински шампони против
перути;
непенећи
козметички
производи;
неутрализатори за трајно коврџање косе; ноћне
креме;
обрве
[лажне];
одстрањивачи
лака;
одстрањивачи
обрва
(креме);
одстрањивачи
треапавица (креме); оловке за извлачење обрва;
оловке за лак за нокте; оловке за очи; оловке за
скидање лака за нокте; оловке за усне; омекшивачи
за заноктице; основе за шминку у облику пасте;
паковања маски за козметичку примену; палете са
сјајем за усне; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни тупфери за уклањање шминке; папир за
полирање; папирни сапуни за личну употребу;
парфеми; парфеми и колоњске воде; парфеми на бази
кедара; парфеми у чврстом облику; парфемске воде;
парфемски
производи
са
аромом
ваниле;
парфимерија;
парфимерија,
етерична
уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; парфимисане креме; парфимисане креме за
козметичке потребе; парфимисане пасте за
козметичке
потребе;
парфимисани
пудери;
парфимисани сапуни; парфимисани талк пудери;
парфимисани талк пудери за козметичке потребе;
пасте за бријање; пасте за обликовање косе; пена за
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косу; пене за купање за козметичке потребе; пене за
купање и туширање; пене за негу коже; пене и
гелови за обликовање косе; пенушаве купке; перлице
за купање; перлице за купање за козметичке потребе;
пилинзи за лице; пилинзи за тело; платнене
марамице импрегниране средствима за чишћење
коже; подлоге за лак за нокте; подлоге за руж за
неутрализацију боје усана; подлоге за шминку;
подлоге за шминку у облику креме; позоришна
шминка; помаде за козметичку употребу; помаде за
косу; помаде за косу за козметичке потребе; помаде у
стику; помаде у стику за козметичке потребе;
помандери [ароматичне материје]; посветљивачи за
кожу; посветљивачи за косу; потпури врећице које се
стављају у ароматерапијске јастучиће; потпури
[мириси]; прајмер за нокте [козметика]; прашкови за
купање за козметичке потребе; прашкови за прање
косе; препарати за бељење [скидање боје] за
козметичку употребу; препарати за бељење косе;
препарати за бојење за козметичке потребе;
препарати за бојење и за уклањање боје за косу;
препарати за депилацију и пилинг; препарати за
заштиту коже [полирање]; препарати за заштиту косе
од сунца; препарати за заштиту од сунца за
козметичке потребе; препарати за избељивање
кожних производа; препарати за извлачење
праменова; препарати за козметичку негу; препарати
за косу за уклањање боје; препарати за купање и
туширање; препарати за купање, не за медицинске
сврхе; препарати за негу и чишћење косе; препарати
за негу коже главе и косе; препарати за негу коже за
уклањање бора; препарати за негу коже против
старења; препарати за негу ноктију; препарати за
негу тела и за козметичку негу; препарати за негу
тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за
обликовање косе; препарати за обнављање ноктију;
препарати за самопотамњивање [козметички];
препарати за прање косе; препарати за сунчање
[козметички]; препарати за трајну ондулацију и
увијање косе; препарати за третирање косе;
препарати за туширање за личну хигијену и
дезодорисање [тоалетни производи]; препарати за
увијање и обликовање косе; препарати за уклањање
шминке; препарати за хидратацију [козметички];
препарати и средства за депилацију; препарати
колагена за козметичке сврхе; препарати од алое
вере за козметичке намене; препарати против
знојења; препарати за негу коже пре и после
пигментације; привремене тетоваже за козметичке
потребе; природна етарска уља; прозирни пудер за
лице за козметичку примену; производи за
исправљање косе; производи за хидратацију коже;
производи за негу коже који се користе у вези са и
после третмана трајне шминке; пудер за шминкање;
пудери за лице; пудери за лице за козметичке
потребе; пудери за лице у облику папира обложеног
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пудером; пудери за лице у праху; пудери за тело;
пудери и пилинг за обрве; ретинол крема за
козметичке потребе; регенератори за обрве;
регенератори за трепавице; регенератори за нокте;
ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне [козметика];
ружеви у оловкама; ружино уље; ружино уље за
козметичке потребе; руменила; руменила за образе;
самолепљиве трепавице; сапун за бријање; сапуни за
кожу; сапуни за купање; сапуни за купање у течном,
чврстом или у облику гела; сапуни за лице; сапуни за
негу тела; сапуни за тело; сапуни од алое; сенке за
очи; сјајеви за усне; соли за козметичке купке;
спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за
тело као дезодоранси и мириси за личну употребу;
средства за ексфолијацију за козметичку примену;
средства за испирање косе за козметичке потребе;
средства за испирање очију, не за медицинске
намене; средства за лепљење за козметичку
употребу; средства за омекшавање коже; средства за
омекшавање косе; средства за пилинг; средства за
пилинг коже; средства за побољшање изгледа коже;
средства за прехрањивање косе; средства за
уклањање лепка; талк пудери за козметичке потребе;
тврди регенератори за косу у облику сапуна; терпен
[етарско уље]; течне подлоге за шминку; течна
основа за шминку; течни парфеми; течни ружеви;
течни сапуни; течни сапуни за тело; тонери за
козметичку употребу; тоници за кожу; топикални
лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку
употребу; уља за заштиту од сунца; уља за заштиту
од сунца [козметика]; уља за косу; уља за масажу;
уља за парфеме и мирисе; уља за регенерацију косе;
уља за чишћење; уља и лосиони за масажу; уља
након сунчања за козметичке потребе; фарбе за косу;
фарбе за трепавице; учвршћивачи за нокте; фарбе за
браду; футроле за ружеве за усне; хигијенски
препарати као тоалетни производи; хидратантне
креме за после бријања; хидратантне креме за
употребу после сунчања; хидратантне креме,
лосиони и гелови; хидратантни гелови [козметички];
хидратантни лосиони [козметички]; хидроген
пероксид за козметичку употребу; хидроген
пероксид за косу; чврсти пудери за пудријере
[козметика];
шампони
за
косу;
шампонирегенератори; шљокице за козметичке потребе;
шљокице за нокте; шљокице за тело; шминка;
шминка за очи; шминка за тело; шминка у облику
оловке;
шмиргла;
шмиргл
папир.
5 aлкохоли за топикалну употребу; аналгетске креме
за локалну примену; антибактеријска средства за
чишћење; антибактеријска средства за прање руку;
антибактеријски гелови; антибактеријски гелови на
бази
алкохола
за
дезинфекцију
коже;
антибактеријски лосиони за руке; антибактеријски
препарати;
антибактеријски
спрејеви;
антиинфламаторни спрејеви; антимикробна средства
ЗИС / RS / IPO
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за дерматолошку употребу; антисептички памук,
вата; антисептички препарати; бадемово млеко за
фармацеутску употребу; бактеријски препарати за
медицинску примену; балзами за медицинску
примену; балзами против болова; биљни екстракти
за медицинске намене; биљни екстракти за
фармацеутске намене; биљни препарати; биљни
суплементи; биолошки препарати за употребу у
медицини; бисерни прах за медицинску намену; вата
за медицинску употребу; ватени штапићи за
медицинску примену; витамини; витамински
препарати и супстанце; витаминско минерални
препарати; вишенаменски медицински балзами
против болова; вишенаменски медицински мелеми
који садрже ментол; влажне медицинске марамице;
вода обогаћена витаминима за медицинске потребе;
газа за медицинску употребу; гелови за
дерматолошку употребу; гелови, креме и раствори за
дерматолошку употребу; гелови од алое вере за
терапеутску примену; гинсенг за медицинске
потребе; глицерин за медицинску употребу;
дезинфекцијске марамице за једнократну употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциони сапуни;
дермални филери за убризгавање; дијагностичке
супстанце за медицинске потребе; дијагностички
агенси, препарати и супстанце за медицинске
потребе; дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале, амино-киселине и елементе у траговима;
дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале и елементе у траговима, појединачно или у
комбинацији; додаци исхрани са козметичким
дејством; екстракти биљака и лековитог биља за
медицинске потребе; ензими за медицинску
употребу; завоји, медицински; јастучићи за очи за
медицинске потребе; колаген за употребу у
медицини; компресе [завоји]; компресе за очи; креме
за
дерматолошку
употребу;
културе
микроорганизама за медицинску примену; лепљиве
врпце за медицинску употребу; лепљиви фластери за
медицинске потребе; локални гелови за медицинску
и терапеутску употребу; марамице и убруси
натопљени фармацеутским лосионима и кремама;
медицинска антибактеријска средства за прање лица;
медицинска уља; медицинске креме за кожу;
медицинске креме за лечење дерматолошких
проблема; медицинске креме за усне; медицинске
масти за лечење дерматолошких проблема;
медицински балзами за усне; медицински ватени
штапићи; медицински и хируршки фластери;
медицински лепак за затварање; медицински
лосиони за кожу; медицински лосиони за косу;
медицински лосиони за лице; медицински лосиони за
лечење дерматолошких проблема; медицински
лосиони за опекотине од сунца; медицински мелеми
за усне; медицински препарати за негу коже у сврхе
естетске медицине; медицински препарати за негу
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косе; медицински препарати за раст косе;
медицински пудер за тело; медицински тоници за
кожу; медицински фластери; минералне воде за
медицинску употребу; минерални препарати за
медицинску примену; мултивитамински препарати;
памук за медицинску употребу; препарати
аминокиселина за медицинску употребу; препарати
за третман акни; препарати који садрже витамин А;
препарати који садрже витамин Б; препарати који
садрже витамин Д; препарати који садрже витамин
Ц; препарати против болова; раствори за
дерматолошку употребу; раствори за одстрањивање
фластера; раствори за чишћење за медицинске
потребе; средства за дезинфекцију за медицинске
апарате и инструменте; стимуланси за раст косе за
медицинске потребе; тампони за медицинске
потребе;
термална
вода;
упијајућа
вата;
фармацеутски лосиони за кожу; фармацеутски
препарати за лечење перути; фармацеутски
препарати за лечење поремећаја коже; фармацеутски
препарати за негу коже; фармацеутски препарати
који се продају у претходно напуњеним
шприцевима; хируршки и медицински завоји.
8 aлат за пресађивање длаке, ручни; апарати за
полирање ноктију, електрични или неелектрични;
апарати за тетовирање; бријачи, електрични или
не¬електрични; грицкалице за нокте; дршке за
сечива, од неметалних материјала; дршке за сечива
од метала; електрични и неелектрични уређаји за
маникир; електрични и неелектрични уређаји за педи
кир; електрични ручни уређаји за тетовирање; игле
за тетовирање; клешта за ручну употребу; комплети
за педикир, електрични; маказе; маказе за нокте;
маказице за заноктице; ручне машине за козметичко
тетовирање; неелектрични сетови за маникир;
неелектрични ручни уређаји за тетовирање; пинцете;
пинцете за уклањање длака; пинцете, мала клешта;
појасеви за држање алата; прибор за педикир; сечива
за маказе; сечива за ножеве; сечива [ручни алат];
справице за сечење ноктију, електричне и
неелектричне; турпије за нокте, електричне; турпије
за нокте [картонске]; турпије за стопала [средства за
педикир]; увијачи трепавица; уређаји за козметичко
тетовирање; уређаји за микроблејдинг; уређаји за
полирање ноктију, електрични; уређаји за полирање
ноктију, неелектрични; уређаји за тетовирање за
козметичку негу обрва; штапићи од наранџиног
дрвета [прибори за маникир]; ручни апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема за трајну
шминку; кетриџи за игле и рукохвати за кетриџе за
игле; апарати и инструменти, њихове компоненте и
опрема за тетовирање; апарати и инструменти,
њихови делови, додаци и опрема, за микронидлинг и
микробладинг третмане; игле за тетовирање; игле за
трајну шминку; игле за трајну шминку; једнократни
кетриџи за игле; једнократне игле за трајну шминку;
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микронеедлинг игле; пиштољи за трајну шминку;
ручни апарати за тетовирање и трајну шминку;
опрема за апарате за трајну шмунку; делови за
апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме
кетриџи са иглама за једнократну употребу,
једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи;
опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила,
бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и
инструменти, нарочито, сечива за ручне алате, шила,
ручни алати за обележавање центара, игле за
пробијање, клешта хватаљке, појасеви за држање
алата, дршке за ручне алате који се покрећу ручно,
дршке сечива, турпије; ручне бушилице које се ручно
покрећу, неелектричне ручне справе које се користе у
третманима за обрве; ручни алати за одређивање
облика
обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних продужетака обрва; неелектричне
ручне справе за негу обрва; ручне справе за наношење
и одржавање индивидуалних продужетака обрва.
10 aпарати за естетску масажу за употребу у
салонима лепоте; апарати за фототерапију за
медицинске потребе; апарати за третмане коже у
медицинске сврхе; апликатори за фармацеутске
производе; бандажери [потпорни завоји]; електрични
инструменти за акупунктуру; завоји [еластични];
заштитне рукавице за медицинске потребе; заштите
за мадраце за једнократну употребу; заштитни
подметачи за кревете; игле за медицинску употребу;
игле за убризгавање за медицинске потребе;
инструменти за убризгавање без игала; инфрацрвене
лампе за медицинске потребе; јастуци за врат за
медицинске потребе; јастучићи за хлађење за прву
помоћ; једнократни хиподермални шприцеви за
медицинске сврхе; капаљке за употребу у медицини;
кревети направљени посебно за медицинску
употребу; кутије прилагођене за медицинске
инструменте; лампе за медицинске намене; лампе са
ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу;
ланцете, ножићи; ласери за козметички третман лица
и коже; ласери за козметичку негу; ласери за
козметичку употребу; ласери за третман коже; маске
за лице за санитарну употребу; маказе за медицинске
потребе; медицински инструменти; ножеви за
медицинске потребе; намештај посебно направљен у
медицинске сврхе; пинцете анатомске; протезе за
косу; рукавице за једнократну употребу за
медицинске потребе; санитарне маске за изолацију
од бактерија; санитарне маске за изолацију од
вируса; санитарне маске за изолацију од гљивица;
санитарне маске за медицинске потребе; столови за
преглед пацијената; скалпели; стерилни чаршави,
хирушки; распршивачи зе медицинску употребу;
рукавице од латекса за медицинске потребе;
терапеутске маске за лице; уређаји за убризгавање
фармацеутских препарата; уређаји за масажу за
медицинске потребе; уређаји за микродермоабразију;
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уређаји за третирање акни; уређаји за третмане
против целулита; хватаљке хирушке; хемијски
активиране компресе за медицинске потребе;
хируршка огледала; хируршка основна одела;
хируршке игле; хирушке капе; хирушке чеоне лампе;
хирушки импланти од вештачки материјала;
хирушки прибор; хирушки сунђери; хируршке
лампе; хируршке маске; шрицеви за јендократну
употребу; уређаји за микронидлинг; апарати за
убризгавање супстанци у кожу и испод коже, за
козметичке сврхе; апарти инструменти, њихови
делови, додаци и опремаза микронидлинг третмане;
микронидлинг уређаји за стимулацију колагена у
кожи, као и њиховаи делови и додаци.
25 бадемантили; балетанке; балске хаљине; балске
ципеле; пиџаме; беретке; бикини купаћи костими;
блузе; боди [женско рубље]; вечерња одећа; вечерње
хаљине; визир качкети [опрема за главу];
водоотпорна одећа; готова, конфекцијска одећа;
дресови [одећа]; еспадриле; ешарпе за ношење;
женска обућа; панталоне; женске поткошуље; женске
ципеле; женске чарапе; женске чизме; заштитне
кецеље; јакне [одећа]; јапанке [папуче]; једноделни
комбинезони; каишеви [одећа]; камашне, доколенице
и назувци; капе за туширање; кецеље[одећа];
комплети [одећа]; кошуље за жене; кошуље за
мушкарце; кратке мајице; кратке панталоне бермуде;
мајице; манжетне; мараме, шалови; огртачи, капути;
одела; прслуци; радни комбинезон, одело; радни
мантили; траке за главу [одећа]; трегери; тренерке;
униформе; фармерице; фризерске капе; ципеле за
одрасле; шешири.
35 административна обрада захтева за куповину
поднетих путем телефона или компјутера;
административна обрада наруџбеница за куповину;
ажурирање и одржавање информација у регистри ма;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; ажурирање огласних материјала;
анализа података добијених истраживањем тржишта;
анализа пословног профита; анализе цена и
трошкова; анализирање и истраживање тржишта;
анкетирање, анализирање и истраживање тржиша;
вођење медицинске документације и историје
болести
пацијента;
дељење
материјала
за
оглашавање путем електронске поште; дељење
реклама за друге преко интернета; дељење реклама
за друге путем мреже за електронску комуникацију;
дељење рекламних материјала и материјала за
оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака];
дизајнирање маркетиншких логоа; дизајнирање
маркетиншких флајера; дизајнирање маркетиншких
брошура; дизајнирање рекламног материјала;
директан маркетинг; дистрибуција летака у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
узорака; дистрибуција узорака за рекламне потребе;
економске прогнозе; електронска издања штампаног
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материјала у рекламне сврхе; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање огласног простора на
интернет страницама; изнајмљивање продајних
штандова; изнајмљивање промотивних и рекламних
материјала за презентације; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; индексирање интернет страница у
рекламне сврхе; интернет маркетинг; информативне,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
пословно управљање и пословну администрацију
која се пружа електронским путем или преко
интернета; информативне услуге у вези са
запошљавањем и приликама у каријери; испитивање
брендова; испитивање јавног мњења; истраживање
тржишта за рекламне потребе; истраживање
тржишта из области козметике, парфимерије и
производа за улепшавање; истраживање тржишта
помоћу рачунарске базе података; истраживња у вези
са
потрошаким
навикама;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на пословно управљање; консултантске и
саветодавне услуге које се односе на распоређивање
особља; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на регрутовање особља; консултантске и
саветодавне
услуге
које
се
односе
на
систематизацију особља, запошљавање и управљање;
консултантске и саветодавне услуге на пољу
пословне стратегије; консултантске услуге из
области интернет маркетинга; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
маркетинг
у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншке услуге које се односе на козметичке
производе; маркетиншке услуге које се односе на
фармацеутске
производе;
обезбеђивање
и
изнајмљивање огласног простора на интернету;
обезбеђивање огласног простора у периодичним
часописима, новинама и магазинима; обрада
електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање
података; оглашавање и промотивна продаја у вези
са робом и услугама; оглашавање плаћањем по клику
[рау рег click оглашавање]; оглашавање путем
банера; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација интернет странице; оптимизација
претраживача за промоцију продаје; организација
рекламних догађаја; организовање догађаја, изложби,
сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и
рекламне потребе; организовање и вођење сајамских
изложби; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање шеми за лојалност и
награђивање; организовање шема за награду
лојалности потрошача; оријентација бренда; писање
радних биографија за друге; писање текстова за
рекламне намене; позиционирање бренда; планирање
пословних састанака; пословна истраживања;
пословне процене; пословни савети и информације;
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постављање реклама за друге; праћење обима
продаје за друге; преговарање везано за уговоре о
куповини и продаји робе; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
представљање производа у рекламне сврхе;
представљање роба и услуга путем електронских
средстава; презентација предузећа и њихових
производа и услуга на интернету; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
прикупљање информација у компјутерске базе
података;
производња
рекламних
филмова;
промоција продаје за друге; промоција посебних
догађаја; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
пружање помоћи из области комерцијализације
производа у оквиру уговора о франшизи; пружање
пословних информација путем Интернет странице;
рекламирање преко плаката; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламне услуге које се пружају преко
интернета; студије економске изводљивости;
тражење
спонзорства;
управљање
брендом;
управљање односима с купцима; управљање
програмима лојалности који укључују попусте или
подстицаје; управљање програмом награђивања
лојалности; услуге агенција за увоз и извоз; услуге
агенције
за
регрутовање
манекена;
услуге
велепродаје везане за апарате из области медицине;
услуге велепродаје везане за дијететске препарате;
услуге велепродаје везане за додатке исхрани; услуге
велепродаје везане за медицинске инструменте;
услуге велепродаје везане за прибором за
улепшавање људи; услуге велепродаје везане за
производе који се користе у образовне сврхе; услуге
велепродаје везане за софтвер; услуге велепродаје
везане за средства за личну хигијену; услуге
велепродаје везане за уређаје за сунчање; услуге
велепродаје
дијететских
препарата;
услуге
велепродаје одеће; услуге велепродаје обуће; услуге
давања пословних савета који се односе на оснивање
и рад франшиза; услуге заказивања састанака
[канцеларијске услуге]; услуге малопродаје везане за
дијететске препарате; услуге малопродаје везане за
додатке исхрани; услуге малопродаје везане за
електронска издања која се могу преузимати са
интернета; услуге малопродаје везане за медицинске
инструменте; услуге малопродаје везане за
медицинске уређаје; услуге малопродаје везане за
прибор за улепшавање за људе; услуге малопродаје
везане за уређаје за тамњење коже; услуге
малопродаје и велепродаје за козметику; услуге
малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне
потрепштине, пасте за зубе, сапуне и детерџенте;
услуге малопродаје и велепродаје за обућу; услуге
малопродаје и велепродаје за одећу; услуге
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малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
санитарних
препарата
и
медицинског материјала; услуге малопродаје и
велепродаје за козметичке производе; услуге
малопродаје које се односе на наручивање козметике
путем поште; услуге малопродаје и велепродаје за
ручне алате; услуге малопродаје и велепродаје за
медицинске апарате; услуге малопродаје и
велепродаје за лекове; услуге малопродаје које се
пружају путем мрежа компјутерске комуникације;
услуге малопродаје медицинских инструмената;
услуге малопродаје медицинских уређаја; услуге
наручивања преко интернета; услуге онлајн
малопродаје и велепродаје козметичких препарата;
услуге онлајн малопродаје и велепродаје дијететских
препарата; услуге онлајн малопродаје и велепродаје
додатака исхрани; услуге онлајн малопродаје и
велепродаје медицинских уређаја; услуге онлајн
малопродаје
и
велепродаје
медицинских
инструмената; услуге продаје гардеробе преко
интернет продавница; услуге продаје козметике и
шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет
продавница; услуге продаје козметике и шминке
преко
интернет
продавница;
фактурисање.
41 aкадемије [образовне] у области козметике,
трајне шминке, микронедлинг и микробладинг
третмана, мезотерапије и тетоважа; анализирање
резултата образовних тесто ва и података за друге;
бојење лица; вођење забавних активности и догађаја
у области козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење забавних
догађаја уживо и филмских фестивала; вођење
колоквијума, конвенција, конгреса, конференција у
области козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење курсева за оспособљавање, образовање и
обуку за младе и одрасле; вођење курсева учења на
даљину; вођење образовних догађаја; вођење
образовних конференција, образовних курсева,
образовних семинара, образовних форума уживо,
обука, обука у склопу кампа за обуке, радионица за
обуку, радионица и семинара, вођење семинара за
обуку у области козметике, трајне шминке,
микронедлинг
и
микробладинг
третмана,
мезотерапије и тетоважа; вођење такмичења на
интернету; вођење часова; вођење часова телесних
вежби; додатно образовање; електронске издавачке
услуге; електронске публикације са информацијама о
широком распону тема на мрежи; електронске
публикације текстова и штампаног материјала, осим
рекламних текстова, на интернету; забава у виду
модних приредби; издавање билтена; издавање
брошура; издавање електронских књига и он-лајн
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часописа; издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
мреже; издавање електронских онлајн периодичних
издања; издавање електронских публикација;
издавање електронских часописа; издавање журнала;
издавање журнала, књига и приручника из области,
козметике, медицине, трајне шминке, микронедлинг
и микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
издавање интернет часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање књига и магазина; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
новина; издавање образовних материјала; издавање
приручника; издавање приручника за образовање и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање рекламног материјала за потребе забаве и
подучавања; издавање уџбеника; издавање часописа
за потрошаче; изнајмљивање књига; изнајмљивање
књига и других публикација; изнајмљивање
материјала за обуку; изнајмљивање наставног
материјала и опреме; индивидуални тренинг;
информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима; информације које се односе
на забаву у вези са рачунарским играма које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или глобалне комуникацијске мреже; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације о активностима у
слободно време; информисање о образовању;
консултантске услуге које се односе на образовање и
обуку руководства и особља; консултовање које се
односи на организовање и вођење колоквијума;
консултовање које се односи на организовање и
вођење конференција; консултовање које се односи
на организовање и вођење радионица за обуку;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем; курсеви учења на даљину;
мултимедијално издавање књига, магазина, дневника
и електронских издања; напредна обука; настава,
обука; објављивање летака; објављивање памфлета;
објављивање рецензија; образовање и обука у
области обраде електронских података; образовање
одраслих; образовно тестирање; обука из области
руковођења
предузећем;
обука
[тренирање];
омогућавање коришћења простора и опреме за
наставну обуку; омогућавање коришћења простора и
опреме за наступе; омогућавање онлајн семинара
обуке; омогућавање привремене употребе онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима из области транспорта, који се не могу
преузети; омогућавање приступа онлајн магазинима
ЗИС / RS / IPO
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који се не могу преузети; омогућавање програма
обуке; онлајн електронско издавање књига и
периодичне
штампе;
организовање
балова;
организовање гала вечери у забавне сврхе;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција,
семинара
и
симпозијума;
организовање и вођење образовних догађаја;
организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање и вођење такмичења у лепоти;
организовање изложби за образовне потребе;
организовање
и
реализација
туторијала;
организовање обука; организовање професионалних
радионица и курсева за обуку; организовање
семинара и конференција; организовање такмичења
за образовање или забаву; организовање такмичења
путем интернета; организовање форума уживо;
организовање
часова;
подучавање;
пословно
образовање; припрема и вођење семинара;
производња образовних материјала; производња
образовних и материјала за обуку; професионално
усмеравање [саветовање у вези са образовањем или
обуком]; пружање електронских издања, која се не
могу преузети, са глобалне рачунарске мреже;
пружање информација из области образовања;
пружање информација о онлајн образовању;
пружање курсева обуке; пружање курсева сталног
усавршавања у области здравствене неге; пружање
образовних курсева; пружање показних образовних
вежби; пружање услуга образовних испита и тестова;
пружање услуге оспособљавања путем глобалне
рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и
усавршавања; стручна обука; стручно саветовање и
информационе услуге које се односе на уређивање,
вођење и организовање семинара; уређивање књига и
електронских публикација; уређивање магазина;
услуге професионалне преквалификације; услуге
учења на даљину које се пружају на интернету;
часови козметике и улепшавања.
44 услуге медицинских третмана; акупунктура;
амбулантна медицинска нега; бањске услуге;
берберске услуге; болничке услуге; депилирање
воском; дерматолошке услуге; дерматолошке услуге
за лечење проблема с кожом; днк тестирање у
медицинске сврхе; дубинска масажа ткива; естетска
и пластична хирургија; естетска хирургија;
здравствена и козметичка нега; здравствене спа
услуге за здравље и добробит тела и духа;
здравствено,
медицинско
и
фармацеутско
консултовање; издавање лекова; изнајмљивање
кревета посебно израђених за медицинско лечење;
изнајмљивање машина и уређаја за коришћење у
козметичким
салонима
или
берберницама;
изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање
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медицинских апарата; изнајмљивање медицинских
апарата и система; изнајмљивање медицинских
машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу
коже; израда извештаја који се односе на здравље;
израда извештаја који се односе на медицинска
питања; имплантација косе; информације у вези са
масажом;
информисање
пацијената
о употреби лекова; киропрактика, физиотерапија,
акупунктура, остеопатија, спортска медицина,
масажа и парамедицинске услуге; клиничке услуге
естетске и пластичне хирургије; козметичка
електролиза; козметичке услуге за негу тела;
козметичке услуге које пружају бање; козметичке
услуге потамњивања коже за људе; козметичке
услуге тетовирања; козметички ласерски третмани
коже лица; козметички ласерски третман за раст
косе; козметички ласерски третман коже; козметички
ласерски третман нежељених длачица; козметички
ласерски третман тетоважа; козметички третмани за
тело; козметички третман и за тело, лице и косу;
козметичко
саветовање;
консултантске
и
информативне услуге које се пружају путем
интернета у вези са фармацеутским производима;
консултантске и информативне услуге у вези са
медицинским
производима;
консултантске
и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; консултантске услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у вези са негом
коже; консултантске услуге у подручју исхране;
консултантске услуге у подручју козметике;
консултантске услуге у подручју шминкања;
консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско
уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање;
масажа; медицинска нега; медицинска помоћ;
медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске
консултације; медицинско саветовање у вези са
стресом; медицинско тестирање; нега косе;
нутриционистичко и прехрамбено саветовање;
обављање
медицинских
прегледа;
обављање
психолошких процена и прегледа; обезбеђивање
јавних купатила за хигијенске сврхе; обликовање
косе; обнова косе; он лајн услуге саветовања о
шминкању; пирсинг тела; планирање и надзор над
дијетом за смањење килаже; пластична хирургија;
пресађивање косе; прехрамбени и нутриционистички
савети; припрема и употреба лекова; припрема
рецепата у апотекама; процена опасности по
здравље; пружање информација о здрављу; пружање
информација о здрављу путем вебсајта; пружање
информација о здравственој заштити путем глобалне
рачунарске мреже; пружање информација о
измајмљивању медицинских машина и апарата;
пружање информација о исхрани и додацима
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исхрани; пружање информација о масажи; пружање
информација о медицинским услугама; пружање
информација о прехрамбеним и нутритивним
додацима; пружање информација о турским
купатилима; пружање информација о услугама
салона лепоте; пружање информација о услугама
фризерских салона и салона лепоте; пружање
информација у вези са лепотом; пружање
информација у вези са традиционалном јапанском
масажом; пружање информација у области здравља и
велнеса;
пружање
информација
у
области
фризерских услуга; пружање ласерских терапија за
лечење медицинских стања; пружање медицинских
савета
у
области
дерматологије;
пружање
нутриционичких
информација
о
храни
за
мршављење за медицинске потребе; пружање услуга
ђакузија; пружање услуга јавних купалишта;
пружање услуга купалишта; пружање услуга
програма за мршављење; пружање услуга сауне,
салона лепоте, фризерских салона и масажа;
саветовање о начину живота; саветодавне услуге о
шминкању које се пружају уживо и преко интернета;
саветодавне услуге у вези са исхраном; саветодавне
услуге у вези са медицинским уређајима и
инструментима; саветодавне услуге у вези са негом
косе; саветодавне услуге у вези са фармацеутским
производима; терапеутске услуге; тетовирање услуге тетоваже; третмани за негу лица; третман и
убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња
екстензија за косу; уклањање длака електролизом;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге берберница; услуге бојења
обрва; услуге бојења трепавица; услуге депилације;
услуге депилације воском за људско тело; услуге
дијететичара; услуге здравствене и козметичке неге;
услуге исправљања косе; услуге козметичара; услуге
козметичке анализе за одређивање најадекватније
козметике у складу са обликом и теном лица; услуге
ласерског затезања коже; услуге ласерског
подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања
длачица; услуге липосукције; услуге маникира и
педикира;
услуге
масаже
стопала;
услуге
медицинских клиника; услуге надоградње трепавица;
услуге намештања костију; услуге неге за лепоту
стопала; услуге неге коже у салонима; услуге неге
лепоте; услуге неге лепоте и фризерске услуге;
услуге неге ноктију; услуге обликовања обрва;
услуге педикира; услуге плетења косе; услуге
потамњивања коже спрејом; услуге потамњивања
људског тела ваздушном четком; услуге салона за
негу ноктију; услуге салона за сунчање; услуге
салона за сунчање и соларијума; услуге салона
лепоте; услуге сауна; услуге светлосне терапије;
услуге спортске медицине; услуге тетовирања обрва;
услуге трајног минивала; услуге трајног увијања
трепавица; услуге третмана лепоте; услуге третмана
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против целулита; услуге третмана улепшавања,
посебно за обрве и трепавице; услуге турских
купатила; услуге у вези са негом косе; услуге
увијања трепавица; услуге улепшавања; услуге
уклањања телесних длачица; услуге уклањања и
обликовања обрва концем; услуге фарбања косе;
услуге фризера и салона лепоте; услуге шишања;
услуге шминкања; фармацеутске услуге састављања
рецепата; физикална терапија; хигијенска и
козметичка нега; шминкање и саветодавне услуге о
шминкању.
(210) Ж- 2020-352
(220) 05.03.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) FIRESTOP INTERNATCIONAL DOO NOVA
PAZOVA, Гаврила Принципа 20, Нова Пазова, RS
(740) Адвокат Игор Исаиловић, Балканска 16,
11000, Београд
(540)

(531) 25.01.01; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, тамно жута.
(511) 2 основни премаз за дрво; основни премаз за
метал; завршни премаз за дрво; завршни премаз за
метал.
(210) Ж- 2020-588
(220) 30.04.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

BALERINA
(511) 32 аперитиви, безалкохолни; ароматизована
вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна
пића; безалкохолна пића са укусом воћа;
безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни
напици; безалкохолни газирани напици од воћног
сока; безалкохолни концентрати за прављење
напитака; безалкохолни концентрисани воћни
сирупи; безалкохолни напици; безалкохолни сирупи;
вода за пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни;
воћни концентрати за производњу напитака; воћни
ЗИС / RS / IPO
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напици; воћни напици и воћни сокови; воћни нектар
[безалкохолни]; воћни сокови; газирана безалкохолна
пића; газирана вода; газирана минерална вода; газирани
воћни сокови; енергетска пића; коктели, безалкохолни;
напици са укусом воћа; тоник.
33 алкохолна пића; изузев пива и вина; алкохолна
пића која садрже воће осим грожђа; алкохолне
мешавине, осим вина, за коктеле; алкохолни воћни
коктели, који не садрже вино; алкохолни екстракти,
који не садрже вино; алкохолни препарати за
прављење напитака, који не садрже вино; амерички
виски; аперитиви на бази дестилованих алкохолних
пића; аперитиви на бази жестоких пића; апсинт;
армањак; биљни ликери; армањак; битери [горка
алкохолна пића]; бренди; бренди од трешања;
бурбон; виски; водка; воћни екстракти који не
садрже грожђе, алкохолни; воћни ликери; горка
алкохолна пића - битери; горки алкохолни
аперитиви; дестилована алкохолна пића на бази
житарица; дестилована жестока пића; дигестиви
[ликери и жестока пића]; екстракти жестоких
алкохолних пића; жестока алкохолна пића
[дестилована]; жестока пића; жестока пића с укусима
[алкохолна пића]; јабуковача; киршч, вишњевача;
коктели који не садрже вино; коњак; крем ликери;
крушковача; ликери; ликер који садржи биљне
екстракте; медовина; мескал; рум; сангрија; скоч;
текила; узо; џин.
(210) Ж- 2020-921
(220) 16.06.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Вељко Зековић, Кумодрашка бр. 370, Београд, RS
(740) Зоран Милојковић, Београдска бр. 54, Београд
(540)

(531) 01.15.11; 03.01.06; 03.01.24; 03.01.28; 10.01.03;
27.05.01; 27.05.17
(511) 41 услуге којима је циљ разонода, забављање
других лица или привлачење пажње.
(210) Ж- 2020-1167
(220) 14.07.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
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Ж
(540)

(531) 02.01.01; 26.01.14; 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10
(511) 30 кафа; пића од кафе са млеком; ароме за
кафу; пића на бази кафе; непржена кафа.
(210) Ж- 2020-1247
(220) 27.07.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) REAL FEEL DOO, Светозара Марковића 31,
21410, Футог, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.04.15; 26.04.22; 27.03.11;
27.05.13; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела, зелена.
(511) 30: чај, напици од чаја.
(210) Ж- 2020-1271
(220) 30.07.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33, 24000,
Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

безалкохолни; воћни концентрати за производњу
напитака; воћни напици; воћни напици и воћни
сокови; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови;
газирана безалкохолна пића; газирана вода; газирана
минерална вода; газирани воћни сокови; енергетска
пића; коктели, безалкохолни; напици са укусом воћа;
тоник.
33 алкохолна пића; изузев пива и вина; алкохолна
пића која садрже воће осим грожђа; алкохолне
мешавине, осим вина, за коктеле; алкохолни воћни
коктели, који не садрже вино; алкохолни екстракти,
који не садрже вино; алкохолни препарати за
прављење напитака, који не садрже вино; амерички
виски; аперитиви на бази дестилованих алкохолних
пића; аперитиви на бази жестоких пића; апсинт;
армањак; биљни ликери; армањак; битери [горка
алкохолна пића]; бренди; бренди од трешања;
бурбон; виски; водка; воћни екстракти који не
садрже грожђе, алкохолни; воћни ликери; горка
алкохолна пића - битери; горки алкохолни
аперитиви; дестилована алкохолна пића на бази
житарица; дестилована жестока пића; дигестиви
[ликери и жестока пића]; екстракти жестоких
алкохолних пића; жестока алкохолна пића
[дестилована]; жестока пића; жестока пића с укусима
[алкохолна пића]; јабуковача; киршч, вишњевача;
коктели који не садрже вино; коњак; крем ликери;
крушковача; ликери; ликер који садржи биљне
екстракте; медовина; мескал; рум; сангрија; скоч;
текила; узо; џин.
(210) Ж- 2020-1326
(220) 07.08.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) PHI ACADEMY D.O.O. BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000, Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
Београд
(540)

PRIMA BALERINA
(511) 32 аперитиви, безалкохолни; ароматизована
вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна
пића; безалкохолна пића са укусом воћа;
безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни
напици; безалкохолни газирани напици од воћног
сока; безалкохолни концентрати за прављење
напитака; безалкохолни концентрисани воћни
сирупи; безалкохолни напици; безалкохолни сирупи;
вода за пиће; воде [пића]; воћни коктели,
70

(531) 02.09.04; 02.09.25; 24.17.25; 27.03.02; 27.05.01;
28.07.00
(511) 3 ароматична етарска уља; астрингентна
средства; бадемово уље; бадемов сапун; балзами за
косу; балзами за усне; балзами, осим за медицинске
сврхе; биљни екстракти за козметичке намене; боје
за косу; боје за обрве у облику оловака и праха; боје
за тоалетну употребу; бронзери за кожу у облику
креме; брусни папир; ватирани штапићи за
козметичке сврхе; вештачке трепавице; вештачки
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нокти; влажни или импрегнирани јастучићи, убруси
или марамице; восак за депилацију; восак за косу;
врхови за нокте; гел алое вере за козметичку
примену; гел јастучићи за очи за козметичке намене;
гел лакови за нокте; гелови за козметичку употребу;
гелови за косу и пене за косу; гелови за купање;
гелови за обликовање косе; гелови за обликовање
обрва; гелови за очи за козметичке потребе; гелови
за скидање шминке; козметики гелови за сунчање;
гелови за успоравање старења за козметичке
потребе; гелови за фарбање обрва; дезодоранси за
личну употребу; дезодоранси за тело; дезодорантни
сапун;
декоративна
козметика;
декоративне
налепнице за козметичку употребу; депилатори;
емулзије, гелови и лосиони за негу коже; етарска уља
за козметичке потребе; етарске есенције; завршни
козметички премази за обликовање ноктију;
избељивачи ноктију; јастучићи за чишћење
натопљени
козметичким
средствима;
кана,
козметичка боја; козметика за обрве; козметичка
средства за сушење лака за нокте; козметичка уља за
кожу; козметичке боје; козметичке креме за негу
коже; козметичке маске за лице; козметичке оловке;
козметички лосиони за кожу; козметички пилинзи за
тело; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за сузбијање поновног раста
длака; козметички препарати за трепавице;
козметички препарати који садрже колеген;
козметички серуми; козметички сетови; козметички
тоници за лице; компактни пудери за лице; компресе
за очи за козметичке потребе; коректори за лице;
кремаста подлога за шминку; кремаста руменила;
кремасти пудери за лице; креме за депилацију; креме
за заноктице; креме за заштиту од сунца за
козметичке потребе; креме за регенерацију коже за
козметичке потребе; креме за скидање шминке;
креме за смањење целулита за козметичке потребе;
креме за сунчање за козметичке потребе; креме за
тело за козметичку примену; креме за усне за
козметичке потребе; креме против бора за
козметичке потребе; лакови за косу; лакови за нокте
и скидачи лака за нокте; лепак за везивање уметака
за косу; лепак за вештачке трепавице, косу и нокте;
лепак од гуме за козметичку употребу; лоптице од
вате за козметичке потребе; лосиони за косу за
козметичке потребе; лосиони за негу косе за
козметичке потребе; козметички лосиони за
хидратацију коже; марамице натопљене средством за
чишћење коже; маскаре; маске за кожу за козметичке
потребе; масти за козметичку употребу; налепнице за
нокте; налепнице за тело; немедицински пилинзи за
лице и тело; оловке за извлачење обрва; оловке за
очи; оловке за усне; парфеми и тоалетне воде;
парфимерија; подлоге за лак за нокте; подлоге за
шминку; препарати за бељење и скидање боје за
козметичку употребу; препарати за депилацију и
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пилинг; препарати за негу тела и за козметичку негу;
препарати за уклањање боја; препарати за
шминкање; препарати колагена за козметичке сврхе;
привремене тетоваже за козметичке потребе; пудер
за шминкање; пудери за лице за козметичке потребе;
пудери за тело за козметичке потребе; ружеви за
усне; руменила за образе; сапуни за лице; сапуни за
негу тела; сенке за очи; спрејеви за тело као
дезодоранси и мириси за личну употребу; талк
пудери за козметичке потребе; течне подлоге за
шминку; течни парфеми; траке са воском за
депилацију; тупфери за чишћење импрегнирани
тоалетним препаратима; уља за козметичку
употребу; хидратантне креме, лосиони и гелови;
хидроген пероксид за козметичку употребу; шминка
за
лице
и
тело;
шмиргл
папир.
5 фармацеутски производи и препарати за лечење
обољења коже; медицински препарати за негу коже
за потребе естетске медицине; алкохоли за
топикалну употребу; аналгетске креме за локалну
примену; антибактеријска средства за чишћење;
антибактеријска
средства
за
прање
руку;
антибактеријски гелови; антибактеријски гелови на
бази
алкохола
за
дезинфекцију
коже;
антибактеријски лосиони за руке; антибактеријски
препарати;
антибактеријски
спрејеви;
антиинфламаторни спрејеви; антимикробна средства
за дерматолошку употребу; антисептички памук,
вата; антисептички препарати; бадемово млеко за
фармацеутску употребу; бактеријски препарати за
медицинску примену; балзами за медицинску
примену; балзами против болова; биљни екстракти
за медицинске намене; биљни екстракти за
фармацеутске намене; биљни препарати; биљни
суплементи; биолошки препарати за употребу у
медицини; вата за медицинску употребу; ватени
штапићи за медицинску примену; витамини;
витамински препарати и супстанце; витаминско
минерални препарати; вишенаменски медицински
балзами против болова; вишенаменски медицински
мелеми који садрже ментол; влажне медицинске
марамице;
вода
обогаћена
витаминима
за
медицинске потребе; газа за медицинску употребу;
гелови за дерматолошку употребу; гелови, креме и
раствори за дерматолошку употребу; гелови од алое
вере за терапеутску примену; гинсенг за медицинске
потребе; глицерин за медицинску употребу;
дезинфекцијске марамице за једнократну употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциони сапуни;
дермални филери за убризгавање; дијагностичке
супстанце за медицинске потребе; дијагностички
агенси, препарати и супстанце за медицинске
потребе; дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале, амино-киселине и елементе у траговима;
дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале и елементе у траговима, појединачно или у
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комбинацији; додаци исхрани са козметичким
дејством; екстракти биљака и лековитог биља за
медицинске потребе; ензими за медицинску
употребу; завоји, медицински; јастучићи за очи за
медицинске потребе; колаген за употребу у
медицини; компресе и завоји; компресе за очи; креме
за
дерматолошку
употребу;
културе
микроорганизама за медицинску примену; лепљиве
врпце за медицинску употребу; лепљиви фластери за
медицинске потребе; локални гелови за медицинску
и терапеутску употребу; марамице и убруси
натопљени фармацеутским лосионима и кремама;
медицинска антибактеријска средства за прање лица;
медицинска уља; медицинске креме за кожу;
медицинске креме за лечење дерматолошких
проблема; медицинске креме за усне; медицинске
масти за лечење дерматолошких проблема;
медицински балзами за усне; медицински ватени
штапићи; медицински и хируршки фластери;
медицински лепак за затварање; медицински
лосиони за кожу; медицински лосиони за косу;
медицински лосиони за лице; медицински лосиони за
лечење дерматолошких проблема; медицински
лосиони за опекотине од сунца; медицински мелеми
за усне; медицински препарати за негу коже у сврхе
естетске медицине; медицински препарати за негу
косе; медицински препарати за раст косе;
медицински пудер за тело; медицински тоници за
кожу; медицински фластери; минералне воде за
медицинску употребу; минерални препарати за
медицинску примену; мултивитамински препарати;
памук за медицинску употребу; препарати
аминокиселина за медицинску употребу; препарати
за третман акни; препарати који садрже витамин А;
препарати који садрже витамин Б; препарати који
садрже витамин Д; препарати који садрже витамин
Ц; препарати против болова; раствори за
дерматолошку употребу; раствори за одстрањивање
фластера; раствори за чишћење за медицинске
потребе; средства за дезинфекцију за медицинске
апарате и инструменте; стимуланси за раст косе за
медицинске потребе; тампони за медицинске
потребе;
термална
вода;
упијајућа
вата;
фармацеутски лосиони за кожу; фармацеутски
препарати за лечење перути; фармацеутски
препарати за лечење поремећаја коже; фармацеутски
препарати за негу коже; фармацеутски препарати
који се продају у претходно напуњеним
шприцевима;
хируршки
и
медицински
завоји.дијететска храна прилагођена за медицинске
потребе; додаци исхрани за људску употребу;
материјали за превијање, наиме, фластери;
дезинфекциона средства.
8 ручни алат за стругање; ручни алат за утискивање;
ручни алати за бушење рупа; апарат за бушење
ушију; апарати за бријање; апарати за ласерско
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уклањање длачица, осим за медицинску употребу;
апарати за полирање ноктију, електрични или
неелектрични; апарати за тетовирање; апарати за
шишање за личну употребу, електрични и
неелектрични; бодежи; бријачи, електрични или неелектрични; бритве; брусилице, ручно управљане;
брусне подлоге за ручне брусилице; брусни сунђери;
брусни точкови за ножеве и сечива; бургије за ручну
употребу; виљушке за једнократну употребу; ручна
длета; држачи за алат; дршке за ручне алате који се
покрећу ручно; дршке ножева; електричне пегле за
косу; електрични и неелектрични урећаји за
маникир; електрични и неелектрични уређаји за
педикир; електрични ручни уређаји за тетовирање;
игле за тетовирање; игличасте турпије; инструменти
за оштрење сечива; ручни инструменти за стругање;
једнократни бријачи; кецеље за алат; клешта; кутије
прилагођене за жилете; кућне маказе; ручне
лопатице; маказе; маказе за нокте; маказице за
заноктице; машине за козметичко тетовирање;
мултифункционални ручни алати; наставци за ручне
бушилице; наставци за ручна сврдла; неелектрични
ручни уређаји за тетовирање; неелектрични сетови за
маникир; ручни ножеви; ножеви с дуплом оштрицом;
ножићи за електричне бријаче; опасач за алат;
оштрачи ножева; оштрице маказа; педикирски
прибор; пинцете; пинцете, мала клешта; пинцете за
уклањање длака; пиштољи за бушење ушију; ручни
пиштољи; појасеви за држање алата; прибор за
бријање; прибор за маникирање; прибор за оштрење;
продужни наставци за ручне алате; ручне бушилице;
ручне справе за увијање косе; ручни алат за
обележавање центара; секачи; сечива за ножеве;
скалпери; стерилни инструменти за пирсинг тела;
турпије; турпијице од шмиргле; увијачи трепавица;
ручни угломери; уређаји за депилацију, електрични и
неелектрични; уређаји за козметичко тетовирање;
уређаји за микроблејдинг; уређаји за полирање
ноктију; уређаји за тетовирање за козметичку негу
обрва; ручни утискивачи; шила; шиљасти ручни
алат.
10 хируршки и медицински апарати и инструменти
за примену у општој хирургији; материјал за
ушивање; апарати за естетску масажу за употребу у
салонима лепоте; апарати за фототерапију за
медицинске потребе; апарати за третмане коже у
медицинске сврхе; апликатори за фармацеутске
производе;
бандажери
и
потпорни
завоји;
електрични инструменти за акупунктуру; еластични
завоји; заштитне рукавице за медицинске потребе;
заштите за мадраце за једнократну употребу;
заштитни подметачи за кревете; игле за медицинску
употребу; игле за убризгавање за медицинске
потребе; инструменти за убризгавање без игала;
инфрацрвене лампе за медицинске потребе; јастуци
за врат за медицинске потребе; јастучићи за хлађење
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за прву помоћ; једнократни хиподермални шприцеви
за медицинске сврхе; капаљке за употребу у
медицини; кревети направљени посебно за
медицинску употребу; кутије прилагођене за
медицинске инструменте; лампе за медицинске
намене; лампе са ултраљубичастим зрацима за
медицинску употребу; ланцете, ножићи; ласери за
козметички третман лица и коже; ласери за
козметичку негу; ласери за козметичку употребу;
ласери за третман коже; маске за лице за санитарну
употребу; маказе за медицинске потребе; ножеви за
медицинске потребе; намештај посебно направљен у
медицинске сврхе; пинцете анатомске; протезе за
косу; рукавице за једнократну употребу за
медицинске потребе; санитарне маске за изолацију
од бактерија; санитарне маске за изолацију од
вируса; санитарне маске за медицинске потребе;
столови за преглед пацијената; скалпели; стерилни
чаршави, хирушки; распршивачи зе медицинску
употребу; рукавице од латекса за медицинске
потребе; терапеутске маске за лице; уређаји за
убризгавање фармацеутских препарата; уређаји за
масажу за медицинске потребе; уређаји за
микродермоабразију; уређаји за третирање акни;
уређаји за третмане против целулита; хватаљке
хирушке; хемијски активиране компресе за
медицинске потребе; хируршка огледала; хируршка
основна одела; хируршке игле; хирушке капе;
хирушке чеоне лампе; хирушки импланти од
вештачки материјала; хирушки прибор; хирушки
сунђери; хируршке лампе; хируршке маске; шрицеви
за једнократну употребу.
35 административна обрада захтева за куповину
поднетих путем телефона или компјутера;
административна обрада наруџбеница за куповину;
ажурирање и одржавање информација у регистрима;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; ажурирање огласних материјала;
анализа података добијених истраживањем тржишта;
анализа пословног профита; анализе цена и
трошкова; анализирање и истраживање тржишта;
анкетирање, анализирање и истраживање тржиша;
вођење медицинске документације и историје
болести
пацијента;
дељење
материјала
за
оглашавање путем електронске поште; дељење
реклама за друге преко интернета; дељење реклама
за друге путем мреже за електронску комуникацију;
дељење рекламних материјала и материјала за
оглашавање; дизајнирање маркетиншких логоа;
дизајнирање маркетиншких флајера; дизајнирање
маркетиншких брошура; дизајнирање рекламног
материјала; директан маркетинг; дистрибуција
летака у рекламне сврхе; дистрибуција проспеката;
дистрибуција узорака; дистрибуција узорака за
рекламне потребе; економске прогнозе; електронска
издања штампаног материјала у рекламне сврхе;
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изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
огласног простора на интернет страницама;
изнајмљивање продајних штандова; изнајмљивање
промотивних
и
рекламних
материјала
за
презентације; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
индексирање интернет страница у рекламне сврхе;
интернет маркетинг; информативне, саветодавне и
консултантске услуге које се односе на пословно
управљање и пословну администрацију која се пружа
електронским путем или преко интернета;
информативне услуге у вези са запошљавањем и
приликама у каријери; испитивање брендова;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта за
рекламне потребе; истраживање тржишта из области
козметике, парфимерије и производа за улепшавање;
истраживање тржишта помоћу рачунарске базе
података; истраживања у вези са потрошаким
навикама; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; консултантске и
саветодавне услуге које се односе на пословно
управљање; консултантске и саветодавне услуге које
се односе на распоређивање особља; консултантске и
саветодавне услуге које се односе на регрутовање
особља; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на систематизацију особља, запошљавање и
управљање; консултантске и саветодавне услуге на
пољу пословне стратегије; консултантске услуге из
области интернет маркетинга; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
маркетинг
у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншке услуге које се односе на козметичке
производе; маркетиншке услуге које се односе на
фармацеутске
производе;
обезбеђивање
и
изнајмљивање огласног простора на интернету;
обезбеђивање огласног простора у периодичним
часописима, новинама и магазинима; обрада
електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање
података; оглашавање и промотивна продаја у вези
са робом и услугама; оглашавање плаћањем по
клику;
оглашавање
путем
банера;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација
интернет странице; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организација рекламних догађаја;
организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби
за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе;
организовање и вођење сајамских изложби;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
организовање шеми за лојалност и награђивање;
организовање шема за награду лојалности
потрошача; оријентација бренда; писање радних
биографија за друге; писање текстова за рекламне
намене;
позиционирање
бренда;
планирање
пословних састанака; пословна истраживања;
пословне процене; пословни савети и информације;
постављање реклама за друге; праћење обима
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продаје за друге; преговарање везано за уговоре о
куповини и продаји робе; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
представљање производа у рекламне сврхе;
представљање роба и услуга путем електронских
средстава; презентација предузећа и њихових
производа и услуга на интернету; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
прикупљање информација у компјутерске базе
података;
производња
рекламних
филмова;
промоција продаје за друге; промоција посебних
догађаја; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
пружање помоћи из области комерцијализације
производа у оквиру уговора о франшизи;
саветодавне услуге у пословном управљању које се
односе
на
франшизе;
пружање
пословних
информација путем интернет странице; рекламирање
преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница;
рекламне услуге које се пружају преко интернета;
студије
економске
изводљивости;
тражење
спонзорства; управљање брендом; управљање
односима с купцима; управљање програмима
лојалности који укључују попусте или подстицаје;
управљање програмом награђивања лојалности;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге агенције за
регрутовање манекена; услуге велепродаје везане за
апарате из области медицине; услуге велепродаје
везане за дијететске препарате; услуге велепродаје
везане за додатке исхрани; услуге велепродаје везане
за медицинске инструменте; услуге велепродаје
везане за прибором за улепшавање људи; услуге
велепродаје везане за производе који се користе у
образовне сврхе; услуге велепродаје везане за
софтвер; услуге велепродаје везане за средства за
личну хигијену; услуге велепродаје везане за уређаје
за сунчање; услуге велепродаје дијететских
препарата; услуге велепродаје одеће; услуге
велепродаје обуће; услуге давања пословних савета
који се односе на оснивање и рад франшиза; услуге
заказивања састанака и канцеларијске услуге; услуге
малопродаје везане за дијететске препарате; услуге
малопродаје везане за додатке исхрани; услуге
малопродаје везане за електронска издања која се
могу преузимати са интернета; услуге малопродаје
везане за медицинске инструменте; услуге
малопродаје везане за медицинске уређаје; услуге
малопродаје везане за прибор за улепшавање за
људе; услуге малопродаје везане за уређаје за
тамњење коже; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику, тоалетне потрепштине, сапуне и
детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за
обућу; услуге малопродаје и велепродаје за одећу;
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услуге малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
санитарних
препарата
и
медицинског материјала; услуге малопродаје и
велепродаје за козметичке производе; услуге
малопродаје које се односе на наручивање козметике
путем поште; услуге малопродаје и велепродаје за
ручне алате; услуге малопродаје и велепродаје за
медицинске апарате; услуге малопродаје и
велепродаје за лекове; услуге малопродаје које се
пружају онлајн; услуге малопродаје медицинских
инструмената; услуге малопродаје медицинских
уређаја; услуге наручивања преко интернета; услуге
онлајн малопродаје и велепродаје козметичких
препарата; услуге онлајн малопродаје и велепродаје
дијететских препарата; услуге онлајн малопродаје и
велепродаје додатака исхрани; услуге онлајн
малопродаје и велепродаје медицинских уређаја;
услуге
онлајн
малопродаје
и
велепродаје
медицинских
инструмената;
услуге
продаје
гардеробе преко интернет продавница; услуге
продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара
преко интернет продавница; услуге продаје
козметике и шминке преко интернет продавница;
фактурисање.
41 образовне академије у области козметике, трајне
шминке, микронедлинг и микробладинг третмана,
мезотерапије и тетоважа; анализирање резултата
образовних тестова и података за друге; бојење лица;
вођење забавних активности и догађаја у области
козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење забавних
догађаја уживо и филмских фестивала; вођење
колоквијума, конвенција, конгреса, конференција у
области козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење курсева за оспособљавање, образовање и
обуку за младе и одрасле; вођење курсева учења на
даљину; вођење образовних догађаја; вођење
образовних конференција, образовних курсева,
образовних семинара, образовних форума уживо,
обука, обука у склопу кампа за обуке, радионица за
обуку, радионица и семинара, вођење семинара за
обуку у области козметике, трајне шминке,
микронедлинг
и
микробладинг
третмана,
мезотерапије и тетоважа; вођење такмичења на
интернету; вођење часова; вођење часова телесних
вежби; додатно образовање; електронске издавачке
услуге; електронске публикације са информацијама о
широком распону тема на мрежи; електронске
публикације текстова и штампаног материјала, осим
рекламних текстова, на интернету; забава у виду
модних приредби; издавање билтена; издавање
брошура; издавање електронских књига и он-лајн
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часописа; издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
мреже; издавање електронских онлајн периодичних
издања; издавање електронских публикација;
издавање електронских часописа; издавање журнала;
издавање журнала, књига и приручника из области,
козметике, медицине, трајне шминке, микронедлинг
и микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
издавање интернет часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање књига и магазина; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
новина; издавање образовних материјала; издавање
приручника; издавање приручника за образовање и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање рекламног материјала за потребе забаве и
подучавања; издавање уџбеника; издавање часописа
за потрошаче; изнајмљивање књига; изнајмљивање
књига и других публикација; изнајмљивање
материјала за обуку; изнајмљивање наставног
материјала и опреме; индивидуални тренинг;
информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима; информације које се односе
на забаву у вези са рачунарским играма које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или глобалне комуникацијске мреже; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације о активностима у
слободно време; информисање о образовању;
консултантске услуге које се односе на образовање и
обуку руководства и особља; консултовање које се
односи на организовање и вођење колоквијума;
консултовање које се односи на организовање и
вођење конференција; консултовање које се односи
на организовање и вођење радионица за обуку;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем; курсеви учења на даљину;
мултимедијално издавање књига, магазина, дневника
и електронских издања; напредна обука; настава,
обука; објављивање летака; објављивање памфлета;
објављивање рецензија; образовање и обука у
области обраде електронских података; образовање
одраслих; образовно тестирање; обука из области
руковођења предузећем; обука и тренирање;
омогућавање коришћења простора и опреме за
наставну обуку; омогућавање коришћења простора и
опреме за наступе; омогућавање он-лајн семинара
обуке; омогућавање привремене употребе онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима из области козметичких третмана, који
се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн
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магазинима који се не могу преузети; омогућавање
програма обуке; онлајн електронско издавање књига
и периодичне штампе; организовање балова;
организовање гала вечери у забавне сврхе;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција,
семинара
и
симпозијума;
организовање и вођење образовних догађаја;
организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање и вођење такмичења у лепоти;
организовање изложби за образовне потребе;
организовање
и
реализација
туторијала;
организовање обука; организовање професионалних
радионица и курсева за обуку; организовање
семинара и конференција; организовање такмичења
за образовање или забаву; организовање такмичења
путем интернета; организовање форума уживо;
организовање
часова;
подучавање;
пословно
образовање; припрема и вођење семинара;
производња образовних материјала; производња
образовних и материјала за обуку; професионално
усмеравање и саветовање у вези са образовањем или
обуком; пружање електронских издања, која се не
могу преузети, са глобалне рачунарске мреже;
пружање информација из области образовања;
пружање информација о онлајн образовању;
пружање курсева обуке; пружање курсева сталног
усавршавања у области здравствене неге; пружање
образовних курсева; пружање показних образовних
вежби; пружање услуга образовних испита и тестова;
пружање услуге оспособљавања путем глобалне
рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и
усавршавања; стручна обука; стручно саветовање и
информационе услуге које се односе на уређивање,
вођење и организовање семинара; уређивање књига и
електронских публикација; уређивање магазина;
услуге професионалне преквалификације; услуге
учења на даљину које се пружају на интернету;
часови козметике и улепшавања.
44 медицинске услуге; здравствено, медицинско и
фармацеутско консултовање; издавање лекова;
услуге неге лепоте; изнајмљивање машина и уређаја
за
коришћење
у
козметичким
салонима;
изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање
медицинских апарата; изнајмљивање медицинских
апарата и система; изнајмљивање медицинских
машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу
коже; израда извештаја који се односе на здравље;
израда извештаја који се односе на медицинска
питања;
имплантација
косе;
информисање
пацијената о употреби лекова; киропрактика,
физиотерапија, акупунктура, остеопатија, спортска
медицина, масажа и парамедицинске услуге;
клиничке услуге естетске и пластичне хирургије;
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козметичка електролиза; козметичке услуге за негу
тела; козметичке услуге које пружају бање; козметичке
услуге потамњивања коже за људе; козметичке услуге
тетовирања; козметички ласерски третмани коже лица;
козметички ласерски третман за раст косе; козметички
ласерски третман коже; козметички ласерски третман
нежељених длачица; козметички ласерски третман
тетоважа; козметички третмани за тело; козметички
третмани за тело, лице и косу; козметичко саветовање;
консултантске и информативне услуге које се пружају
путем интернета у вези са фармацеутским
производима; консултантске и информативне услуге у
вези са медицинским производима; консултантске и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; консултантске услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у вези са негом
коже; консултантске услуге у подручју исхране;
консултантске услуге у подручју козметике;
консултантске услуге у подручју шминкања;
консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско
уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање;
масажа; медицинска нега; медицинска помоћ;
медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске
консултације; медицинско саветовање у вези са
стресом;
медицинско
тестирање;
нега
косе;
нутриционистичко
и прехрамбено саветовање;
обављање
медицинских
прегледа;
обављање
психолошких процена и прегледа; обезбеђивање јавних
купатила за хигијенске сврхе; обликовање косе; обнова
косе; он лајн услуге саветовања о шминкању; пирсинг
тела; планирање и надзор над дијетом за смањење
килаже; естетска и пластична хирургија; пресађивање
косе; прехрамбени и нутриционистички савети;
припрема и употреба лекова; припрема рецепата у
апотекама; процена опасности по здравље; пружање
информација о здрављу; пружање информација о
здрављу путем вебсајта; пружање информација о
здравственој заштити путем глобалне рачунарске
мреже; пружање информација о измајмљивању
медицинских машина и апарата; пружање информација
о исхрани и додацима исхрани; пружање информација
о масажи; пружање информација о медицинским
услугама; пружање информација о прехрамбеним и
нутритивним додацима; пружање информација о
турским купатилима; пружање информација о услугама
салона лепоте; пружање информација о услугама
фризерских салона и салона лепоте; пружање
информација у вези са лепотом; пружање информација
у области здравља и велнеса; пружање информација у
области фризерских услуга; пружање ласерских
терапија за лечење медицинских стања; дерматолошке
услуге; пружање медицинских савета у области
дерматологије; пружање нутриционичких информација
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о храни за мршављење за медицинске потребе; пружање
услуга ђакузија; пружање услуга јавних купалишта;
пружање услуга купалишта; пружање услуга програма за
мршављење; пружање услуга сауне, салона лепоте,
фризерских салона и масажа; саветовање о начину
живота; саветодавне услуге о шминкању које се пружају
уживо и преко интернета; саветодавне услуге у вези са
исхраном; саветодавне услуге у вези са медицинским
уређајима и инструментима; саветодавне услуге у вези
са негом косе; саветодавне услуге у вези са
фармацеутским производима; терапеутске услуге;
тетовирање - услуге тетоваже; третмани за негу лица;
третмани убризгавања филера у козметичке сврхе;
уградња екстензија за косу; уклањање длака
електролизом; услуге алтернатнивне медицине; услуге
ароматерапије; услуге берберница; услуге бојења обрва;
услуге бојења трепавица; услуге депилације; услуге
депилације воском за људско тело; услуге дијететичара;
услуге здравствене и козметичке неге; услуге
исправљања косе; услуге козметичара; услуге
козметичке анализе за одређивање најадекватније
козметике у складу са обликом и теном лица; услуге
ласерског
затезања
коже;
услуге
ласерског
подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања
длачица; услуге липосукције; услуге маникира и
педикира; услуге медицинских клиника; услуге
надоградње трепавица; услуге намештања костију;
услуге неге за лепоту стопала; услуге неге коже у
салонима; услуге неге лепоте; услуге неге лепоте и
фризерске услуге; услуге неге ноктију; услуге
обликовања обрва; услуге педикира; услуге салона за
негу ноктију; услуге салона за сунчање и соларијума;
услуге сауна; услуге светлосне терапије; услуге спортске
медицине; услуге тетовирања обрва; услуге трајног
минивала; услуге третмана лепоте; услуге третмана
против целулита; услуге третмана улепшавања, посебно
за обрве и трепавице; услуге у вези са негом косе; услуге
увијања трепавица; услуге улепшавања; услуге
уклањања телесних длачица; услуге уклањања и
обликовања обрва концем; услуге шминкања;
фармацеутске услуге састављања рецепата; физикална
терапија; хигијенска и козметичка нега; шминкање и
саветодавне услуге о шминкању.
(210) Ж- 2020-1405
(220) 20.08.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Ole Gabrielsen and Маријана Габриелсен,
Stenbogade 1,2tv, Ribe, DK i Заплањска 073/23, 11000,
Београд-Вождовац, RS
(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 127/91,
11070, Београд-Нови Београд
(540)

KUNDALINI REIKI
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(511) 41 учење на даљину, настава, обука, услуге
пружања обуке, покретне библиотеке, услуге
покретне библиотеке, пружање услуга у области
забаве и разоноде, практична настава [обука путем
демонстрације], обука [тренирање], подучавање,
пренос знања и искуства [обучавање], пружање
информација које се односе на рекреативне
активности, организовање и вођење радионица
[обука].
44 услуге алтернатнивне медицине, киропрактика,
услуге центара за рехабилитацију, масажа,
медицинска
помоћ,
физикална
терапија,
физиотерапија,
услуге
ароматерапије,
услуге
телемедицине,
терапеутске
услуге,
услуге
саветовања о здрављу, услуге центара за опоравак,
здравствена нега.
45 лиценцирање интелектуалне својине, духовно
саветовање.
(210) Ж- 2020-1482
(220) 04.09.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) AMREAL DOO BEOGRAD-SURČIN,
Војвођанска 361 A, 11271, Београд, RS
(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11060, Београд
(540)

(531) 25.03.25; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.13; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) жута , црвена , зелена и бела.
(511) 29 свеже месо; конзервирано месо, риба,
поврће и воће; месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; месни екстракти; јестива уља и масти;
јаја, млеко и млечни производи.
35 директно оглашавање; непосредно оглашавање;
вођење послова; организовање догађаја, изложби,
сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и
рекламне потребе.
37 конструисање; грађевинске услуге.
(210) Ж- 2020-1570
(220) 17.09.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11000, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 02.09.01; 05.07.01; 08.01.25; 26.04.22; 27.05.11;
27.05.13; 29.01.15
(591) беж, црвена, браон, бела, окер, црна.
(511) 30: грицкалице на бази житарица;
(210) Ж- 2020-1644
(220) 28.09.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3, 11000,
Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо, Струмичка 51,
11050, Београд
(540)

(531) 01.13.15; 26.04.16; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) тамно црвена, наранџаста, сива, црна
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
прикупљање статистичких информација у вези са
медицинским
истраживањем;
организовање
претплате на медицинске журнале за друге;
организовање претплате на електронске новине за
друге; пружање услуга управљања академским
курсевима који се односе на академске институције;
организовање пословних трансакција, за друге, преко
интернет продавница; услуге велепродаје везане за
апарате из области медицине; услуге велепродаје
везане за апарате из области медицине; издавање
рачуна за медицинске услуге; прикупљање
медицинских извештаја; управљање медицинским
трошковима; услуге велепродаје медицинских
инструмената; услуге велепродаје медицинских
уређаја;
услуге
малопродаје
медицинских
инструмената; услуге малопродаје медицинских
уређаја.
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образовне услуге у области медицине;
припремање обуке у области медицине; припрема и
вођење
радионица
у
области
медицине;
организовање и вођење конгреса, конференција,
семинара, симпозијума у области медицине; обука у
области медицине; информисање о образовању у
области медицине; испити из области образовања у
области медицине; електронско издаваштво; услуге
клубова здравља; практична настава у области
медицине;
услуге
издаваштва
укључујући
електронско издаваштво; издавање књига, књижица,
памфлета, периодичних публикација, новина,
приручника, проспеката, билтена, каталога, брошура;
вођење конвенција; вођење конгреса; вођење курсева
учења на даљину; вођење образовних форума уживо;
додатно образовање; издавање електронских књига и
он-лајн периодичних часописа; издавање журнала,
књига и приручника из области медицине; издавање
научних магазина који се односе на медицинску
технологију; издавање уџбеника; изнајмљивање
медицинских
дијагностичких
симулатора
за
употребу
у наставне
сврхе;
изнајмљивање
образовних и материјала за обуку; консултовање које
се односи на организовање и вођење конференција;
објављивање резултата клиничких испитивања;
објављивање резултата клиничких тестирања
фармацеутских препарата; обука о употреби
хируршких,
лекарских,
стоматолошких
инструмената и апарата; омогућавање коришћења
онлајн видео записа, који се не могу преузимати;
омогућавање онлајн семинара обуке; онлајн
издавање електронских књига и часописа;
организовање и вођење конференција, семинара и
симпозијума;
организовање
и
реализација
конференција, конгреса, концерата, симпозијума,
семинара, курсева обуке, часова и предавања у
области медицине; подучавање из области медицине;
пружање курсева сталног усавршавања у области
медицине.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
медицинска истраживања; истраживање матичних
ћелија; дизајн и развој медицинске технологије;
рачунарско програмирање за медицински сектор;
дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата;
пружање информација о медицинском и научном
истраживању у области фармацеутских производа;
услуге истраживања и развоја у вези са медицином;
фармацеутско истраживање; научно истраживање у
области генетике и генетског инжењеринга; научно
истраживање за медицинске потребе; клиничка
испитивања; хостинг дигиталног садржаја на
интернету; развој рачунарских база података.
44 медицинске услуге; медицинске и здравствене
услуге; медицинске услуге у вези са вађењем,
третирањем и обрадом матичних ћелија; медицинске
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услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом
људске крви, крви из пупчане врпце, људских ћелија,
матичних ћелија и коштане сржи; акушерске и
гинеколошке услуге; амбулантна медицинска нега;
болничке услуге; генетско саветовалиште; генетско
тестирање у медицинске сврхе; ДНК тестирање у
медицинске сврхе; здравствена и козметичка нега за
људе; изнајмљивање медицинске опреме; израда
извештаја који се односе на медицинска питања;
информисање пацијената о употреби лекова;
консултантске и информативне услуге у вези са
медицинским
производима;
консултантске
и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; медицинска помоћ; медицинска нега;
медицинске и здравствене услуге; медицинске и
здравствене услуге у клиникама; медицинске
консултације; медицински скрининг; медицинско
саветовање; медицинско
тестирање; обављање
медицинских прегледа; пластична хирургија; припрема
рецепата у апотекама; пружање медицинских
информација; услуге лабораторијске анализе у вези са
лечењем особа; услуге лекара; услуге медицинске
дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге
телемедицине; услуге центара за рехабилитацију;
услуге
медицинске
анализе
у
медицинским
лабораторијама у вези са лечењем особа; фармацеутски
савети; физикална терапија.
(210) Ж- 2020-1672
(220) 01.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington, DE 198081674 , US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 25.07.07; 26.04.02; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.02;
26.11.07; 27.01.01; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) светло сива, тамно сива, бела, светло црна,
тамно црна
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани
дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за
дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре;
цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе
за цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за
мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних
туба дуваном; електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; производи од дувана који се
загревају.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2020-1692
(220) 02.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) "Arsenijević Co." doo Vrbas, Сремска 14,
21460, Врбас, RS
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.24; 27.01.03;
27.05.02; 27.05.03; 28.07.00; 29.01.13
(591) плава, златна
(511) 31 бисквити за мачке; напици за мачке; посип
за мачке;посластице за мачке, јестиве; храна за
мачке; храна у конзерви за мачке.
(210) Ж- 2020-1726
(220) 07.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Protolegal d.o.o. Beograd-Stari grad,
Македонска 19, 11000, Београд, RS
(540)

PROTOLEGAL
(511) 35 вођење послова и пословно управљање; све
врсте консултантских услуга у вези са управљањем;
oглашавање; канцеларијски послови.
36 финансијски послови; све врсте услуга из области
финансијског консалтинга; новчани (монетарни)
послови; послови везани за непокретности.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
45 правне услуге; све врсте услуга из области
правног консалтинга; услуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица;
индивидуалне и друштвене услуге које пружају
други, ради задовољавања потреба појединаца.
(210) Ж- 2020-1752
(220) 12.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue,, Regina SK,
S4T 7T9, , CA

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 27.01.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) 1
ђубрива од сувих, зрнастих, течних,
биолошких састојака која су инокуланти и не садрже
воду; хемијски препарати за употребу у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, наиме,
хемијски
препарати
за
третирање
семења.
5 пољопривредне хемикалије, наиме хербициди,
инсектициди и хемикалије за уништавање глодара
које се користе за третман семења.
22 сирови памук.
29 прерађено семење махунарки; јестива уља, наиме
уље каноле и уље соје; сушене махунарке, наиме,
сочиво, грашак, леблебије.
30 шећер; прерађене житарице и зрневље, наиме,
кукуруз, овас, лан и пшеница.
31 намирнице за исхрану стоке, наиме, храна за
исхрану животиња, протеински суплементи, храна за
животиње у виду гранула од остатака житарица и
млевене хране; храна за животиње која претежно
садржи семење и зрневље, наиме, регистроване,
комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске
културе, трава за прехрану, травњаке и дворишта,
махунарке, сточна храна, уљарице, грашак, пасуљ,
сочиво, слачица, семе канарске траве, семе
сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.
35 дистрибуција у малопродаји и велепродаји која се
тиче пољопривредне робе и средстава; дистрибуција
у велепродаји и услуге малопродаје у вези са
пољопривредним производима, наиме, зрневљем,
уљарицама, махунаркама и сточном храном, као и
семењем пољопривредних производа и примарним
нуспроизводима пољопривредних производа, храном
за
животиње,
наиме
комплетном
храном,
концентрованим витаминским готовим мешавинама
за исхрану, минералним готовим мешавинама за
исхрану,
концентрованим
витаминским
и
минералним готовим мешавинама за исхрану,
суплементима и концентратима за исхрану,
нутријентима и адитивима за животињску храну,
лековима и инекцијама за животиње који се уносе
као храна а служе за лечење и спречавање болести
код животиња, пољопривредним хемикалијама,
хербицидима,
пестицидима
и
фунгицидима,
пољопривредним ђубривима и компостима и
земљом; услуге унапређења продаје, наиме
стратешки развој, рекламирање и маркетинг у вези са
производњом,
куповином
и
продајом
пољопривредних производа, наиме, зрневља,
уљарица, махунарки и сточне хране, и семења
пољопривредних
производа
и
примарних
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Ж
нуспроизвода
пољопривредних
производа;
саветодавне услуге, наиме, пословно планирање,
управљање и евиденција за купце и добављаче у
пољопривреди; пословно управљање за друге
лифтовима и терминалима за жито и центрима за
узгајање усева; услуге управљања ризиком; услуге
пословних
информација,
наиме
пружање
информација у вези са пољопривредним тржиштем.
36 уговорне активности у виду трговине робом за друге
и финансирања пољопривредних роба и средстава;
услуге осигурања, наиме, закључивање уговора о
осигурању у случају настанка штета услед грàда; услуге
прибављања информација о посредовању у вези са
основним производима; финансијско планирање за
купце и добављаче у пољопривреди; услуге управљања
финансијским ризиком
39
услуге транспортне логистике, наиме
координисање превоза терете камионима; услуге
транспорта,
наиме,
транспорт
зрневља,
пољопривредних производа и средстава и општег
товара камионима; услуге складиштења зрневља;
паковање
у
складу
са
поруџбинама
и
спецификацијама других.
40
процесирање по поруџбини пољопривредних
производа и прерађене хране; пружање услуга
третирања и премазивања семења; производња и обрада
по поруџбини пољопривредних производа, наиме
зрневља, уљарица, махунарки и сточне хране, семења
пољопривредних производа и примарних нуспроизвода
пољопривредних производа, хране за животиње, наиме
комплетне хране, концентрованих витаминских готових
мешавина за исхрану, минералних готових мешавина за
исхрану, концентрованих витаминских и минералних
готових мешавина за исхрану, суплемената за исхрану и
концентрата хране, нутријената и адитива за
животињску храну, лекова и инекција за животиње који
се уносе као храна а служе за лечење и спречавање
болести код животиња, пољопривредних хемикалија,
хербицида, пестицида и фунгицида, пољопривредних
ђубрива, компоста и земље; услуге сушења зрневља.
42 онлајн информационе услуге, наиме, пружање
информација о пољопривредним истраживањима путем
интернета или других електронских уређаја; услуге
истраживања и развоја из области врста усева,
пољопривредних хемикалија, хербицида, пестицида и
фунгицида,
пољопривредних
ђубрива,
рада
експерименталних фарми, компоста и земљишта,
сточарства; услуге теренске инспекције у пољопривреди;
услуге
тестирања
земљишта
и
семења.
44 саветодавне услуге у пољопривреди; онлајн
информационе
услуге,
наиме,
пружање
пољопривредних информација у вези са ђубрењем
путем интернета или другим електронским
средством;
услуге
примене,
наиме,
услуге
прилагодјене пољопривредне примене хемикалија и
дјубрива и услуге сетве.
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Intellectual Property Gazette 2021/1
(210) Ж- 2020-1761
(220) 14.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) DASHA TSF d.o.o., Вељка Дугошевића 54,
11050 , Београд, RS
(540)

(531) 01.13.15; 27.01.03; 27.03.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14
(591) црна, плава, розе, зелена.
(511) 35 маркетинг; маркетиншко истраживање и
студије; пословно и маркетиншко истраживање;
компјутерско управљање подацима.
42 рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарског
софтвера; одржавање рачунарског софтвера.
(210) Ж- 2020-1763
(220) 14.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS
(540)

BiVits
(511) 3
козметика; сапуни; етерична уља.
5 фармацеутски препарати; витамински додаци
исхрани; витамински додаци исхрани за животиње;
витаминско минерални додаци исхрани; додаци
исхрани; минерални додаци исхрани; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за људску употребу;
лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2020-1782
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

MENO BALANCE
(511) 3 сапуни; парфимерија; етерична уља; козметика;
лосиони за косу; средства за негу зуба; препарати за
чишћење, негу и улепшавање коже, власишта и косе;
препарати за обликовање фризуре; препарати за
нијансирање, бељење, фарбање и бојење косе.
(210) Ж- 2020-1786
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8,
11000, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
(511) 35
оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
38 телекомуникације; телекомуникације, нарочито
телевизијска емисија колажног типа; аудио
емитовање; бежично емитовање; видео емитовање;
дигитално аудио емитовање; емитовање радио
програма (радиодифузија); емитовање телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма путем
интернета; емитовање и пренос телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских
програма који се плаћају по гледању; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникационих мрежа; емитовање радио и
телевизијских програма путем кабловских или
бежичних мрежа; емитовање програма путем

ЗИС / RS / IPO

Ж
глобалне рачунарске мреже; комуникације путем
виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитски, кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике и података путем интернета.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
телевизијска
забава;
спортске
и
културне
активности; услуге разоноде, нарочито пружање
забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и интернета;
продукција и дистрибуција телевизијског програма;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова; продукција звучних
и видео снимака; компиловање, продукција,
управљање и извођење радио, телевизијских,
аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних
програма; продукција филмова и видео трака; услуге
продукције забавних догађаја уживо; организовање,
представљање и продукција емисија и наступа
уживо; организовање, продукција и представљање
догађаја за образовне, културне или забавне потребе;
издавање мултимедијалног материјала онлајн;
организовање спортских, културних, музичких и
образовних догађаја; организација сајмова и изложби
у културне сврхе; обезбеђивање информације на
пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских
програма, филмова, културе, образовања, забаве и
спорта; услуге објављивања; производња филмова,
који нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
посредством радија; услуге студија за снимање;
изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и
телевизијских
студија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за
манифестације;
прављење
фотографских,
филмских и видео извештаја; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2020-1788
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8,
11000, Београд, RS
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(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
(511) 35
оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
38 телекомуникације; телекомуникације, нарочито
телевизијска емисија колажног типа; аудио
емитовање; бежично емитовање; видео емитовање;
дигитално аудио емитовање; емитовање радио
програма (радиодифузија); емитовање телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма путем
интернета; емитовање и пренос телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских
програма који се плаћају по гледању; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникационих мрежа; емитовање радио и
телевизијских програма путем кабловских или
бежичних мрежа; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; комуникације путем
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виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитски. кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике и података путем интернета.
41 oбразовне услуге; припремање обуке; разонода;
телевизијска
забава;
спортске
и
културне
активности; услуге разоноде, нарочито пружање
забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и Интернета;
продукција и дистрибуција телевизијског програма;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова; продукција звучних
и видео снимака; компиловање, продукција,
управљање и извођење радио, телевизијских,
аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних
програма; продукција филмова и видео трака; услуге
продукције забавних догађаја уживо; организовање,
представљање и продукција емисија и наступа
уживо; организовање, продукција и представљање
догађаја за образовне, културне или забавне потребе;
издавање мултимедијалног материјала онлајн;
организовање спортских, културних, музичких и
образовних догађаја; организација сајмова и изложби
у културне сврхе; обезбеђивање информације на
пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских
програма, филмова, културе, образовања, забаве и
спорта; услуге објављивања; производња филмова,
који нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
посредством радија; услуге студија за снимање;
изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и
телевизијских
студија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за
манифестације;
прављење
фотографских,
филмских и видео извештаја; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2020-1790
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8,
11000, Београд, RS
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(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
Београд
(540)

(531) 26.04.24; 27.01.03; 27.01.25; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна,црвена, бела.
(511) 35
оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
38 телекомуникације; телекомуникације, нарочито
телевизијска емисија колажног типа; аудио
емитовање; бежично емитовање; видео емитовање;
дигитално аудио емитовање; емитовање радио
програма (радиодифузија); емитовање телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма путем
интернета; емитовање и пренос телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских
програма који се плаћају по гледању; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникационих мрежа; емитовање радио и

ЗИС / RS / IPO

Ж
телевизијских програма путем кабловских или
бежичних мрежа; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; комуникације путем
виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитски. кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике и података путем интернета.
41 oбразовне услуге; припремање обуке; разонода;
телевизијска
забава;
спортске
и
културне
активности; услуге разоноде, нарочито пружање
забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и Интернета;
продукција и дистрибуција телевизијског програма;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција програма кабловске телевизије; продукција
емисија и филмова; продукција звучних и видео
снимака; компиловање, продукција, управљање и
извођење радио, телевизијских, аудиовизуелних,
музичких, забавних и позоришних програма; продукција
филмова и видео трака; услуге продукције забавних
догађаја уживо; организовање, представљање и
продукција емисија и наступа уживо; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне
или
забавне
потребе;
издавање
мултимедијалног материјала онлајн; организовање
спортских, културних, музичких и образовних догађаја;
организација сајмова и изложби у културне сврхе;
обезбеђивање информације на пољу шоу бизниса,
забаве, радио и телевизијских програма, филмова,
културе, образовања, забаве и спорта; услуге
објављивања; производња филмова, који нису рекламни
филмови; продукција радио и телевизијских програма;
телевизијска забава; забава посредством радија; услуге
студија за снимање; изнајмљивање опреме за осветљење
позоришних и телевизијских студија; услуге
репортерског извештавања; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање телевизијских програма, који се не могу
преузимати, путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео записа
за манифестације; услуге технике осветљења за
манифестације; прављење фотографских, филмских и
видео
извештаја;
фотографисање;
фотографске
репортаже.
(210) Ж- 2020-1791
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8,
11000, Београд, RS
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Ж
(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена-ef0028, плава-1d48ff.
(511) 35
оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
38
телекомуникације; телекомуникације, нарочито
телевизијска емисија колажног типа; аудио емитовање;
бежично емитовање; видео емитовање; дигитално аудио
емитовање; емитовање радио програма (радиодифузија);
емитовање
телевизијских
програма;
емитовање
телевизијских програма путем интернета; емитовање и
пренос телевизијских програма; емитовање кабловске
телевизије; емитовање и пренос програма кабловске
телевизије; емитовање ТВ програма, филмова и осталих
аудио-визуелних
и
мултимедијалних
садржаја;
емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних
садржаја путем интернета; радијско емитовање путем
интернета; кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање;
емитовање радио и телевизијског програма путем
сателита; емитовање мултимедијалних садржаја путем
интернета; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос
видео садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток) података; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; бежично емитовање;
радио комуникације; пренос видео садржаја на захтев;
емитовање телевизијских програма који се плаћају по
гледању; емитовање и пренос телевизијских програма
који се плаћају по гледању; видео емитовање и пренос
кинематографских филмова и филмова путем интернета;
емитовање видео записа путем интернета и других
комуникационих мрежа;
емитовање радио
и
телевизијских програма путем кабловских или бежичних
мрежа; емитовање програма путем глобалне рачунарске
мреже; комуникације путем виртуелне приватне мреже
(VPN); омогућавање приступа платформама и
порталима на интернету; сателитски. кабловски и
мрежни пренос звука, сигнала, слике и података;
услуге преноса телевизије путем интернета (IPTV);
пренос, емитовање и пријем аудио садржаја, видео
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садржаја, непокретних и покретних слика, текста и
података, пренос звука, слике и података путем
интернета.
41 oбразовне услуге; припремање обуке; разонода;
телевизијска забава; спортске и културне активности;
услуге разоноде, нарочито пружање забаве путем
телевизије, радија, биоскопа, кабловске телевизије,
сателитске телевизије и Интернета; продукција и
дистрибуција телевизијског програма; продукција и
дистрибуција радијских програма; продукција програма
кабловске телевизије; продукција емисија и филмова;
продукција звучних и видео снимака; компиловање,
продукција,
управљање
и
извођење
радио,
телевизијских, аудиовизуелних, музичких, забавних и
позоришних програма; продукција филмова и видео
трака; услуге продукције забавних догађаја уживо;
организовање, представљање и продукција емисија и
наступа
уживо;
организовање,
продукција
и
представљање догађаја за образовне, културне или
забавне потребе; издавање мултимедијалног материјала
онлајн; организовање спортских, културних, музичких и
образовних догађаја; организација сајмова и изложби у
културне сврхе; обезбеђивање информације на пољу шоу
бизниса, забаве, радио и телевизијских програма,
филмова, културе, образовања, забаве и спорта; услуге
објављивања; производња филмова, који нису рекламни
филмови; продукција радио и телевизијских програма;
телевизијска забава; забава посредством радија; услуге
студија за снимање; изнајмљивање опреме за осветљење
позоришних и телевизијских студија; услуге репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање филмова,
који се не могу преузимати, путем видео записа на захтев;
услуге стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузимати, путем видео записа на захтев;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се не
могу преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео записа за
манифестације;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације; прављење фотографских, филмских и
видео извештаја; фотографисање; фотографске репортаже.
(210) Ж- 2020-1793
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) PUBLIK DOO, Владике Николаја 469,
14000, Ваљево, RS
(540)

(531) 24.13.14; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.04; 29.01.08
(511) 3 препарати за чишћење, полирање, рибање;
сапуни;
парфимерија,
козметика;
санитарни
препарати.
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5 санитарни препарати за употребу у медицини и за
личну хигијену; дезодоранси који нису за личну
употребу.
(210) Ж- 2020-1794
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
Београд
(540)

(531) 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) розе-ff04f, бела-ffffff.
(511) 35
оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
38 телекомуникације; телекомуникације, нарочито
телевизијска емисија колажног типа; аудио
емитовање; бежично емитовање; видео емитовање;
дигитално аудио емитовање; емитовање радио
програма (радиодифузија); емитовање телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма путем
интернета; емитовање и пренос телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
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телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских
програма који се плаћају по гледању; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникационих мрежа; емитовање радио и
телевизијских програма путем кабловских или
бежичних мрежа; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; комуникације путем
виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитски. кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике и података путем интернета.
41 oбразовне услуге; припремање обуке; разонода;
телевизијска
забава;
спортске
и
културне
активности; услуге разоноде, нарочито пружање
забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и Интернета;
продукција и дистрибуција телевизијског програма;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова; продукција звучних
и видео снимака; компиловање, продукција,
управљање и извођење радио, телевизијских,
аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних
програма; продукција филмова и видео трака; услуге
продукције забавних догађаја уживо; организовање,
представљање и продукција емисија и наступа
уживо; организовање, продукција и представљање
догађаја за образовне, културне или забавне потребе;
издавање мултимедијалног материјала онлајн;
организовање спортских, културних, музичких и
образовних догађаја; организација сајмова и изложби
у културне сврхе; обезбеђивање информације на
пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских
програма, филмова, културе, образовања, забаве и
спорта; услуге објављивања; производња филмова,
који нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
посредством радија; услуге студија за снимање;
изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и
телевизијских
студија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
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Ж
технике за манифестације; услуге монтаже видео
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за
манифестације;
прављење
фотографских,
филмских и видео извештаја; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2020-1807
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Hipp & Co, Brünigstraße 141, 6072 Sachseln, CH
(740) Михајло Затезало, адвокат, Поштански фах 37,
11077, Београд
(540)

(531) 26.11.13; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава и наранџаста.
(511) 5 храна за бебе и беби храна; напици за
новорођенчад; дијететске супстанце за децу и
инвалиде, прилагођене за медицинску употребу;
дијететска храна прилагођена за медицинску
употребу; дијететски напици за бебе прилагођени за
медицинске намене; прехрамбени производи за
специјалне медицинске намене; лекови; дијететске
супстанце за новорођенчад, бебе, децу у раном
узрасту (малишане) и децу; млеко у праху
(прехрамбени производи за бебе); млеко у праху за
новорођенчад; медицинска роба за конзумацију и
унутрашњу употребу; нутритивни суплементи;
фармацеутски и природни лекови.
29 месо, риба, живина, дивљач и месни производи;
екстракти меса; желеи од меса, рибе, воћа и поврћа;
џемови; замрзнуто-сушено воће и поврће; компоти; јаја,
млеко и млечни производи, нарочито путер, сир, намаз,
јогурт, кварк, суво млеко, млеко у праху; воћне
плочице, које се састоје првенствено од воћа и/или
орашастих плодова, укључујући оне са додатим
зрневљем,
муслијем,
житарицама,
имитацијом
житарица, препаратима прављеним од житарица,
препаратима прављеним од имитације житарица и/или
шећера; пулпа од поврћа; воћна пулпа; пире од поврћа;
воћни пире; пире и пулпа који се састоје примарно од
меса, рибе, живине, дивљачи, воћа и/или поврћа, било
самостално или у комбинацији; грицкалице прављене
од воћа и/или поврћа; грицкалице на бази воћа и/или
поврћа; десерти, пудинзи и слатка јела, претежно од
млека, млечних производа и/или воћа; припремљена и
полу-припремљена јела, који се састоје углавном од
меса, живине, дивљачи, рибе, воћа, поврћа, јаја,
млечних производа, махунарки и/или кромпира; супе;
конзервисано месо, риба, живина, дивљач, поврће,
воће и млеко; јестива уља и масти; дијететска храна,
која није прилагођена за медицинску употребу,
базирана на протеинима, мастима и/или масним
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киселинама, све наведено такође укључујући додате
витамине,
минерале,
микроелементе,
било
самостално или у комбинацији.
30 чај; чајни напици; инфузија, немедицинска; какао;
глукоза; пиринач; тапиока; саго; брашно; гриз; житне
пахуљице и имитација (замена) житних пахуљица и
други препарати прављени од житарица и препарати
прављени од имитације житарица (осим сточне хране);
хлеб; кекс; колачи; пецива; колачи и пецива са
продуженим роком трајања; грицкалице, нарочито
претходно наведено које се састоје претежно од житних
пахуљица, имитације житних пахуљица, кукурузних
пахуљица, овсених пахуљица, житних препарата,
имитације житних препарата, бисквита, кекса, пецива,
кондиторских
производа,
чоколаде,
шећерних
слаткиша, муслија, житарица, било самостално или у
комбинацији, укључујући напред наведено са додатим
шећером и/или орашастим плодовима; кондиторски
производи; пасте од скроба за исхрану; чоколада;
слаткиши; глукозни препарати; пчелињи препарати;
десерти, пудинзи и слатка јела са базом од угљених
хидрата; припремљена јела и полу припремљена јела,
која се састоје првенствено од житарица, имитације
житарица, препарата прављених од житарица,
препарата прављених од имитације житарица, пиринча
и/или пасте; зачини; преливи за храну; припремљени
прехрамбени производи у форми соса; мусли, који се
примарно састоји од воћа, зрневља, житарица,
имитације житарица, препарата прављених од
житарица и/или препарата прављених од имитације
житарица, такође и укључујући додате орашасте
плодове и шећер; плочице од житарица и плочице од
имитације житарица, које се примарно састоје од
зрневља, муслија, препарата прављених од житарица,
препарата прављених од имитације житарица,
житарица и/или имитације житарица, све наведено
такође и укључујући додатно воће, орашасте плодове
и/или шећер; мусли плочице, које се примарно састоје
од воћа, зрневља, препарата прављених од житарица,
препарата прављених од имитације житарица,
житарица и/или имитације житарица, све наведено
такође укључујући додато воће, орашасте плодове
и/или шећер; готова јела од житарица и/или имитације
житарица; дијететска храна која није прилагођена за
медицинску употребу, нарочито базирана на угљеним
хидратима и/или дијететским влакнима, све
укључујући додате витамине, масне киселине,
минерале, микроелементе, било самостално или у
комбинацији.
32 вода и друга безалкохолна пића, нарочито воћни
сокови, воћни напици, газирани воћни сокови; воћни
сирупи и други безалкохолни воћни препарати за
прављење безалкохолних пића.
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(210) Ж- 2020-1814
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) CARNOMED DOO NOVI SAD, Радничка 14,
21000, Нови Сад, RS
(740) Владимир Пудар, Кеј жртава рације 8/5,
21000, Нови Сад
(540)

Ж
(210) Ж- 2020-1832
(220) 14.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) OXYBARIC DOO NOVI SAD, Ресавска 2,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Винко Стипанчевић, Балзакова број 3,
21000, Нови Сад
(540)

CreGAAtine
(511) 5 додаци исхрани.
(210) Ж- 2020-1830
(220) 21.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI Società consortile a r.l. , S.S. Romea Km 116 - Loc.
Boattone Fraz. San Giuseppe, 44020 Comacchio
(Ferrara), IT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10
(511) 44 болничке услуге; услуге телемедицине;
терапеутске услуге, на пример физиотерапија и
говорна терапија; услуге центара за рехабилитацију
и центара за опоравак.
(210) Ж- 2020-1833
(220) 21.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Параћинка д.о.о., Бранка Крсмановића 99,
Параћин, RS
(740) Адвокат Маја М. Думановић, Каплара
Момчила Гаврића 1/23, Београд
(540)

KAVABON
(531) 05.07.13; 24.09.03; 24.09.07; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена и бела
(511) 31 живе биљке; свеже воће.
(210) Ж- 2020-1831
(220) 14.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) OXYBARIC DOO NOVI SAD, Ресавска 2,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Винко Стипанчевић, Балзакова број 3,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 01.15.21; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10
(511) 44 болничке услуге; услуге телемедицине;
терапеутске услуге, на пример физиотерапија и
говорна терапија; услуге центара за рехабилитацију
и центара за опоравак.
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(511) 30 алге [зачин]; тестенина; бадемово тесто;
семе аниса; семе звездастог аниса; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
немедицински биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без
квасца; соли за конзервисање намирница; двопек;
кекс; бисквити, суви колачићи; сладни бисквити;
слаткиши од пеперминта; слаткиши; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; какао; кафа;
непржена кафа; препарати за употребу као замена за
кафу; колачи; цимет [зачин]; капра; карамеле
[бомбоне]; кари [зачин]; препарати од житарица;
жвакаћа гума; цикорија (замена за кафу); чај;
чоколада; марципан; каранфилић (зачин); зачински
додаци; слаткиши; слаткиши од шећера; корнфлекс;
кукурузне пахуљице; кокице; препарати за
учвршћивање мућене павлаке, шлага; сладолед;
палачинке, есенције за исхрану, изузев етарских
есенција и етарских уља; кухињска со; додаци за
згушњавање хране за кување; куркума; природни
заслађивачи; зачини; колачићи од ђумбира; пимент;
брашно; брашно од боба; кукурузно брашно;
кукурузно брашно, крупно; брашно од слачице;
јечмено брашно; сојино брашно; пшенично брашно;
скроб за јело; ферменти за тесто; фондани
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(слаткиши); ситни колачи; шећер; ароме за колаче,
изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за
колаче; млевени ђумбир; везивни агенси за сладолед;
лед, природни или вештачки; лед за освежавање;
глукоза за кулинарску намену; глутен припремљен
као храна; прекрупа за људску употребу; сирће;
кечап (сос); какао напици са млеком; пића од кафе са
млеком; пића од чоколаде са млеком; средства за
подизање теста; квасац; материјали за везивање
кобасица; макарунси; макарони; млевени кукуруз;
кукуруз, млевени; кукуруз, пржени; пржени кукуруз;
хлеб; малтоза; меласа за исхрану; златни сируп
(шећерни сируп), меласа; ментол посластице; мед;
ољуштени јечам; сенф; орашчићи; резанци; пите;
млевени јечам; сендвичи; пастиле (бомбоне); пецива;
пти-бер кекс; векне хлеба; зачинска паприка; пице;
бибер; брашно од кромпира; пудинг; пралине;
равиоли; слатки корен (слаткиши); пиринач; шафран
(зачин); саго; сосови (додаци храни); целерова со;
гриз; шербет (заслађени); сорбеи (ледени); шпагети;
тапиока; брашно тапиоке; тарт (слатка пита без
горње коре); арома ваниле за кулинарске намене;
ванилин (замена за ванилу); вермићели; пите од
меса; векна са месом; средство за омекшавање меса
за употребу у домаћинству; сладоледи; прашак за
прављење сладоледа; слаткиши од бадема;
посластице од кикирикија; ароме, које нису етарска
уља; ароме за пића, изузев етарских уља; млевени
овас; ољуштени овас; храна на бази овса; овсене
пахуљице; овсено брашно; штапови од слатког
корења (посластица); пивско сирће; пића на бази
кафи; пића на бази какаоа; пића на бази чоколаде;
замене за кафу; кристализовани камени шећер; чипс
(производ од житарица); чау-чау (зачин); кус-кус;
сладни екстракти за храну; слад за људску исхрану;
прополис; прополис (пчелињи производ); релиш
(додатак јелу); матични млеч; морска вода за кување;
суши; умак од парадајза; мајонез; крекери; енглески
крем; воћни желе (слаткиши); мусли; колачи од
пиринча; умак, сос од соје; смрзнути јогурт
(посластичарски); чатни (додатак јелима); пролећне
ролнице; тако; тортиље; ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; хлебне мрвице; табуле, либанска
салата; алва; киш; сосови за месо (умаци); мисо;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; зрна кукуруза без љуске; кукурузни гриз;
прашак за пециво; сода за кување; конзервисане
баштенске траве (зачини); готови оброци од
резанаца; глазуре за колаче; чоколадни мусеви;
десерти у облику муса (слаткиши); воћни преливи
(сосови); маринаде; сендвич са сиром (чизбургери);
песто; глазуре за шунку; ланено семе за кулинарску
употребу (зачин); семе лана за кулинарску употребу
(зачин); пшеничне клице за људску исхрану;
високопротеинске плочице од житарица; крем за
кување; глутенски додаци за кулинарске намене;
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сосови за тестенине; плочице од житарица; палмин
шећер; тесто, полупрерађен производ; цветови или
лишће као замена за чај; тесто за слатка пецива;
пељмени; чоколадни украси за торте; коштуњаво воће
са чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво воће у
праху; бели лук у праху (зачин); баози; пиринчана каша
за кулинарске намене; јиаози; рамен; пикантне
палачинке; смесе за пикантне палачинке; буритоси;
припремљени пиринач умотан у морску траву; јестиви
папир; јестиви папир од пиринча; намази на бази
чоколаде; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове; кнедле на бази брашна; сируп од агаве
(природни заслађивач); стаклене глазуре; замрзнутасушене јела чији је главни састојак пиринач;
лиофилизована јела чији је главни састојак пиринач;
дехидрисана јела чији је главни састојак пиринач;
замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
тестенина; лиофилизована јела чији је главни састојак
тестенина; дехидрисана јела чији је главни састојак
тестенина; напици на бази камилице; млечни карамел
крем; бибимбап (мешавина пиринча са поврћем и
јунетином); онигири; инстант пиринач; сендвич са
виршлама; коцке леда; семе за употребу као зачин;
сусамово семе (зачин); пикалили; киноа, прерађена;
булгур; хељда, прерађена; брашно од хељде; сос од
бруснице (зачин); сос од јабука (зачин); крутони;
палачинке на бази кромпира; воћне посластице;
пиринчани крекери; кимчи палачинке; стругани лед са
заслађеним црвеним пасуљем; ментол бомбоне за
освежавање даха; жвакаће гуме за освежавање даха;
удон резанци; соба резанци.
(210) Ж- 2020-1834
(220) 21.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Параћинка д.о.о., Бранка Крсмановића 99,
Параћин, RS
(740) Адвокат Маја М. Думановић, Каплара
Момчила Гаврића 1/23, Београд
(540)

HELF
(511) 30 алге [зачин]; тестенина; бадемово тесто;
семе аниса; семе звездастог аниса; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
немедицински биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без
квасца; соли за конзервисање намирница; двопек;
кекс; бисквити, суви колачићи; сладни бисквити;
слаткиши од пеперминта; слаткиши; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; какао; кафа;
непржена кафа; препарати за употребу као замена за
кафу; колачи; цимет [зачин]; капра; карамеле
[бомбоне]; кари [зачин]; препарати од житарица;
жвакаћа гума; цикорија (замена за кафу); чај; чоколада;
марципан; каранфилић (зачин); зачински додаци;
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слаткиши; слаткиши од шећера; корнфлекс; кукурузне
пахуљице; кокице; препарати за учвршћивање мућене
павлаке, шлага; сладолед; палачинке, есенције за
исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља;
кухињска со; додаци за згушњавање хране за кување;
куркума; природни заслађивачи; зачини; колачићи од
ђумбира; пимент; брашно; брашно од боба; кукурузно
брашно; кукурузно брашно, крупно; брашно од
слачице; јечмено брашно; сојино брашно; пшенично
брашно; скроб за јело; ферменти за тесто; фондани
(слаткиши); ситни колачи; шећер; ароме за колаче,
изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за колаче;
млевени ђумбир; везивни агенси за сладолед; лед,
природни или вештачки; лед за освежавање; глукоза за
кулинарску намену; глутен припремљен као храна;
прекрупа за људску употребу; сирће; кечап (сос); какао
напици са млеком; пића од кафе са млеком; пића од
чоколаде са млеком; средства за подизање теста;
квасац; материјали за везивање кобасица; макарунси;
макарони; млевени кукуруз; кукуруз, млевени; кукуруз,
пржени; пржени кукуруз; хлеб; малтоза; меласа за
исхрану; златни сируп (шећерни сируп), меласа; ментол
посластице; мед; ољуштени јечам; сенф; орашчићи;
резанци; пите; млевени јечам; сендвичи; пастиле
(бомбоне); пецива; пти-бер кекс; векне хлеба; зачинска
паприка; пице; бибер; брашно од кромпира; пудинг;
пралине; равиоли; слатки корен (слаткиши); пиринач;
шафран (зачин); саго; сосови (додаци храни); целерова
со; гриз; шербет (заслађени); сорбеи (ледени); шпагети;
тапиока; брашно тапиоке; тарт (слатка пита без горње
коре); арома ваниле за кулинарске намене; ванилин
(замена за ванилу); вермићели; пите од меса; векна са
месом; средство за омекшавање меса за употребу у
домаћинству; сладоледи; прашак за прављење
сладоледа; слаткиши од бадема; посластице од
кикирикија; ароме, које нису етарска уља; ароме за
пића, изузев етарских уља; млевени овас; ољуштени
овас; храна на бази овса; овсене пахуљице; овсено
брашно; штапови од слатког корења (посластица);
пивско сирће; пића на бази кафи; пића на бази какаоа;
пића на бази чоколаде; замене за кафу; кристализовани
камени шећер; чипс (производ од житарица); чау-чау
(зачин); кус-кус; сладни екстракти за храну; слад за
људску исхрану; прополис; прополис (пчелињи
производ); релиш (додатак јелу); матични млеч; морска
вода за кување; суши; умак од парадајза; мајонез;
крекери; енглески крем; воћни желе (слаткиши); мусли;
колачи од пиринча; умак, сос од соје; смрзнути јогурт
(посластичарски); чатни (додатак јелима); пролећне
ролнице; тако; тортиље; ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; хлебне мрвице; табуле, либанска
салата; алва; киш; сосови за месо (умаци); мисо;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; зрна кукуруза без љуске; кукурузни гриз;
прашак за пециво; сода за кување; конзервисане
баштенске траве (зачини); готови оброци од резанаца;
ЗИС / RS / IPO
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глазуре за колаче; чоколадни мусеви; десерти у облику
муса (слаткиши); воћни преливи (сосови); маринаде;
сендвич са сиром (чизбургери); песто; глазуре за
шунку; ланено семе за кулинарску употребу (зачин);
семе лана за кулинарску употребу (зачин); пшеничне
клице за људску исхрану; високопротеинске плочице
од житарица; крем за кување; глутенски додаци за
кулинарске намене; сосови за тестенине; плочице од
житарица; палмин шећер; тесто, полупрерађен
производ; цветови или лишће као замена за чај; тесто за
слатка пецива; пељмени; чоколадни украси за торте;
коштуњаво воће са чоколадним преливом; сутлијаш;
коштуњаво воће у праху; бели лук у праху (зачин);
баози; пиринчана каша за кулинарске намене; јиаози;
рамен; пикантне палачинке; смесе за пикантне
палачинке; буритоси; припремљени пиринач умотан у
морску траву; јестиви папир; јестиви папир од пиринча;
намази на бази чоколаде; чоколадни намази који
садрже орашасте плодове; кнедле на бази брашна;
сируп од агаве (природни заслађивач); стаклене
глазуре; замрзнута-сушене јела чији је главни састојак
пиринач; лиофилизована јела чији је главни састојак
пиринач; дехидрисана јела чији је главни састојак
пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
тестенина; лиофилизована јела чији је главни састојак
тестенина; дехидрисана јела чији је главни састојак
тестенина; напици на бази камилице; млечни карамел
крем; бибимбап (мешавина пиринча са поврћем и
јунетином); онигири; инстант пиринач; сендвич са
виршлама; коцке леда; семе за употребу као зачин;
сусамово семе (зачин); пикалили; киноа, прерађена;
булгур; хељда, прерађена; брашно од хељде; сос од
бруснице (зачин); сос од јабука (зачин); крутони;
палачинке на бази кромпира; воћне посластице;
пиринчани крекери; кимчи палачинке; стругани лед са
заслађеним црвеним пасуљем; ментол бомбоне за
освежавање даха; жвакаће гуме за освежавање даха;
удон резанци; соба резанци.
(210) Ж- 2020-1840
(220) 21.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) AKAD General Trading (L.L.C), Office 1247,
Business Bay, Дубаи, AE
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)
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(531) 20.05.07; 26.04.01; 26.04.12; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.06
(591) бела, светло сива, тамно сива.
(511) 9 мобилни телефони; смартфони [паметни
телефони]; рачунари; компјутерски хардвер; лаптоп
рачунари; таблет рачунари; паметни сатови;
преносиви уређаји за електрично напајање [батерије
које се допуњују]; екстерне батерије; футроле за
паметне телефоне, таблете; навлаке за паметне
телефоне, таблете; траке за мобилне телефоне;
пуњачи; батерије; електричне жице; спојнице за
жице [за струју]; пуњачи за електричне батерије;
батерије, електричне.
(210) Ж- 2020-1842
(220) 21.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) AKAD General Trading (L.L.C), Office 1247,
Business Bay, Дубаи, AE
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 24.17.07; 26.04.02; 26.04.24; 27.01.25;
27.05.12; 27.05.24
(511) 9 мобилни телефони; смартфони [паметни
телефони]; рачунари; компјутерски хардвер; лаптоп
рачунари; таблет рачунари; паметни сатови;
преносиви уређаји за електрично напајање [батерије
које се допуњују]; екстерне батерије; футроле за
паметне телефоне, таблете; навлаке за паметне
телефоне, таблете; траке за мобилне телефоне;
пуњачи; батерије; електричне жице; спојнице за
жице [за струју]; пуњачи за електричне батерије;
батерије, електричнe.
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(591) бела, црвена, (магента), окер, црна.
(511) 10
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за
ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.
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.
44 медицинске услуге; услуге медицинских клиника;
болничке услуге; здравствена нега; медицинска помоћ:
услуге куцне неге; услуге банке крви; фармацеутски
савети; услуге психолога; услуге вештачке оплодње;
услуге вештачке оплодње ин витро; услуге
телемедицине; фармацеутске услуге припремања лекова
према рецепту; терапеутске услуге; изнајмљивање
медицинске опреме; услуге здравствених центара;
услуге алтернативне медицине; услуге саветовања о
здрављу; услуге центара за опоравак.
(210) Ж- 2020-1844
(220) 22.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000, Sarajevo , BA
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

DOLORES
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2020-1848
(220) 16.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2020-1843
(220) 21.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Рајко Убипарип, Суседградска 6а, Београд, RS
(740) Александар Ковачевић адвокат, Булевар
Михаила Пупина 16в, Београд
(540)

(531) 03.04.04; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13;
29.01.01; 29.01.08
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(531) 01.03.12; 02.09.01; 05.03.06; 05.07.02; 08.01.09;
21.01.16; 26.01.02; 26.01.18; 26.11.12; 27.01.12;
27.03.02; 27.05.10; 27.05.13; 29.01.15
(591) беж, крем, бела, црвена, зелена, плава, жута,
наранџаста, браон, љубичаста, розе.
(511) 30 кекс.

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2020-1849
(220) 22.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) MISMA GMBH, Ludwih-Erhard-Strabe 18,
20459 Hamburg, DE
(740) Милош Митић, адвокат, Владимира Поповића
6, Београд
(540)

LANDOR
(511) 31 кекс за псе; жвакаће гуме за животиње;
храна за животиње; храна за јачање животиња; храна
за птице; храна за кућне љубимце; напици за кућне
љубимце; простирке за животиње.
35 демонстрација производа; истраживање тржишта;
маркетиншко истраживање; организација изложби у
комерцијалне или рекламне сврхе; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
аранжирање излога; дизајн рекламних материјала;
презентација робе за малопродају на свим врстама
медија;
продукција
рекламних
филмова;
изнајмљивање рекламних материјала; изнајмљивање
билборда; изнајмљивање трговачких штандова /
изнајмљивање трговачких полица; објављивање
рекламних текстова; оглашавање на радију;
постављање плаката / реклама на отвореном;
дистрибуција узорака; оглашавање.
(210) Ж- 2020-1888
(220) 27.10.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Košarkaški klub "Borac", Бате Јанковића 112,
32000, Чачак, RS
(540)

Ж
18 кожа и имитација коже; животињска кожа, крзно;
кофери и путне торбе; кишобрани, сунцобрани и
штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема.
24 текстил и текстилни производи ; прекривачи за
кревете и столове.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2020-1911
(220) 02.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) PMI Nutrition International, LLC, 4001
Lexington Avenue North , Arden Hills, Minnesota
55126, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

BASTION
(511) 5 медицинска храна за животиње; адитиви за
храну за животиње; додаци за храну за животиње;
витамини за животиње.
(210) Ж- 2020-1912
(220) 02.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) PMI Nutrition International, LLC, 4001 Lexington
Avenue North , Arden Hills, Minnesota 55126, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SUPPLANT
(511) 5 медицинска храна за животиње; адитиви за
храну за животиње; додаци за храну за животиње;
витамини за животиње.
(210) Ж- 2020-1913
(220) 03.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Бранко Милета, Шатор планине 22,
11210, Београд, RS
(540)

(531) 01.01.02; 24.01.03; 24.01.07; 24.01.15; 26.11.07;
27.05.01; 27.05.10; 27.07.03; 28.05.00; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, бела, жута.
(511) 16
хартија, картон ; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање ;
штампарска слова; клишеи.
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.15; 24.17.25; 25.01.10; 26.04.02; 26.04.15;
26.04.22; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13
(591) хекс #373435 црна,хекс#D2AE6D златна; хекс
#FFFFFF бела.
(511) 30 инстант чај.
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Ж
(210) Ж- 2020-1923
(220) 02.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) DAIBAU SISTEM DOO NOVI SAD, Словачка
20, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Ненад Зечевић, Војвођанских бригада
15, 21000, Нови Сад
(540)

Emajstor
(511) 35 пословно управљање и организационо
саветовање; услуге посредовања у трговини;
истраживање тржишта; маркетиншка истраживања;
пословна
истраживања;
услуге
управљања
пословним пројектима за грађевинске пројекте;
анкетирање, анализирање и истраживање тржишта;
услуге пословног посредовања које се односе на
повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства; рекламирање, консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; он-лајн рекламирање
на рачунарској мрежи; манекенске услуге у циљу
рекламирања или продајних промоција; циљни
маркетинг; услуге упоређивања приликом куповине;
услуге стратегије брендирања; услуге статистичке
анализе и извештавања за пословне сврхе; услуге
саветовања у вези са рекламирањем и пословним
управљањем; услуге саветовања у вези са набавком
робе и услуга; услуге саветовања у вези са
маркетингом; услуге саветовања из области привреде
у вези са маркетиншким активностима и покретањем
нових производа; услуге руковођења продајом;
услуге рекламирања преко Интернета; услуге
рекламе и маркетинга; услуге процене бренда; услуге
промотивног маркетинга; услуге промотивне продаје
ради подстицања потенцијалних купаца да купују
производе других; услуге промотивне продаје
производа; услуге праћења тржишта; услуге праћења
конкуренције; услуге пословног управљања и
консултација;
услуге
пословног
управљања,
администрације и информисања; услуге пословног
саветовања које се односи на рекламирање; услуге
пословног саветовања које се односи на маркетинг;
услуге пословног саветовања и информисање; услуге
пословног посредовања и саветовања у области
продаје производа; услуге пословног посредовања и
саветовања; услуге пословног информисања и упити;
услуге пословног информисања за предузећа; услуге
планирања
за
оглашавање;
услуге
он-лајн
малопродаје ручног прибора који се користи у
грађевинарству; услуге он-лајн малопродаје ручног
алата који се користи у грађевинарству; услуге
оглашавања на интернету; услуге малопродаје у вези
са расхладним уређајима; услуге малопродаје у вези
са расветним уређајима; услуге малопродаје у вези са
ручним
алатом
за
грађевинарство;
услуге
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малопродаје у вези са ручним прибором за
грађевинарство; услуге малопродаје у вези са
санитарним инсталацијама; услуге малопродаје у
вези са санитарном опремом; саветовање из области
пословних истраживања; руковођење пословним
пројектима за друге; пословни маркетинг; пословни
развој; пословни савети и информације; пословни
савети и саветовање; пословни упити и истраживања;
пословно и маркетиншко истраживање; пословно
планирање; пословно саветовање; маркетиншке и
промотивне
услуге;
интернет
маркетинг.
37 изолација грађевина; рушење грађевина; заштита
грађевина
од
влаге;
грађевински
надзор;
изнајмљивање грађевинске опреме; консултације о
грађењу; изнајмљивање машина за ископавање
[багера]; зидарство; изградња и одржавање цевовода;
инсталирање и одржавање пећи; одржавање базена за
пливање; уградња прозора и врата; асфалтирање;
асфалтирање/поплочавање; асфалтирање путева;
багерски
радови;
водоинсталатерске
услуге;
грађевинске
услуге,
наиме,
асфалтирање;
грађевинске услуге, наиме, бетонирање; грађевинске
услуге, наиме, ископавање; грађевинске услуге,
наиме, поравнања; грађевинске услуге, наиме,
припремање подлоге; грађевинске услуге, наиме,
чишћење локације; грађевинске услуге у области
земљаних радова; електроинсталацијске услуге;
замена опека и поновна изградња пећи; заптивање и
свлачење слојева путева; заптивање плочника;
заптивање путева; заштита од корозије; зидарске
услуге; изградња зграда; изградња ентеријера зграде;
изградња
енергетски
ефикасних
зграда
и
конструкција;
изградња
зграда
и
других
конструкција; изградња зграда по наруџбини;
изградња зграда, путева, мостова и брана; изградња
зимских вртова и стакленика; изградња и одржавање
зграда; изградња и одржавање комплекса зграда,
стамбених
зграда,
стамбених
објеката,
комерцијалних
зграда,
трговачких
центара,
пословних зграда и паркинга; изградња и одржавање
кућа за одмор, кампова за одмор, привременог
смештај а, хотела и хотелских смештај а; изградња и
подизање изложбених штандова, позорница и
кабина; изградња и поправка зграда; изградња и
поправка зграда и других конструкција; изградња и
поправка кућа; изградња и поправка стамбених
зграда и кућа; изградња и реновирање зграда;
изградња и реновирање зграда и других
конструкција; изградња и реновирање мостова;
изградња канализационих система; изградња
комерцијалних зграда; изградња комерцијалних
центара, стамбених зона и производних погона;
изградња конструкција за производњу природног
гаса; изградња конструкција за производњу сирове
нафте; изградња конструкција за складиштење
природног гаса; изградња кућа по наруџбини;
ЗИС / RS / IPO
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изградња, одржавање и поправка преносивих и
монтажних зграда; изградња, одржавање и поправка
система за топлотну изолацију; изградња, одржавање
и реновирање зграда; изградња, одржавање и
реновирање некретнина; изградња по наруџбини и
реновирање зграда; изградња, поправка и одржавање
зграда; изградња, поправка и одржавање зграда, и
пружање информација о томе; изградња пословних
зграда; изградња тераса; изградња цевовода;
изградња челичних констукција; изнајмљивање
грађевинске опреме, мешалица за бетон, пумпи за
бетон и кранова; изнајмљивање грађевинских
машина и алата; изнајмљивање грађевинских
машина и уређаја; изнајмљивање грађевинских
машина и уређаја и пружање информација о томе;
изнајмљивање грађевинских скела, радних и
грађевинских платформи; изнајмљивање дизалица
[грађевинске опреме]; изолација спољних зидова;
изолација унутрашњих и спољних зидова, плафона и
кровова; инсталација, одржавање и поправка апарата
за контролу температуре; инсталација, одржавање и
поправка уређај а за електронску регулацију;
инсталирање и поправљање расхладне опреме;
конструисање; консултантске и информативне
услуге у вези са изградњом; консултантске услуге у
вези са изградњом зграда; консултовање у вези са
изградњом стамбених и грађевинских конструкција;
консултовање у вези са надзором грађевинских
радова; кречење зграда; кречење и малтерисање
унутрашњих и спољашњих зидова; кречење кућа;
крпљење
котлова;
лакирање;
малтерисање;
малтерисање и кречење ентеријера зграда; молерске
услуге, спољне и унутрашње; монтажа и поправка
цевовода; монтажа машина; монтирање скела; надзор
над рушењем зграда; надзор реконструкције зграда;
надзор реновирања зграда; одржавање зграде;
одржавање и поправка инсталација за грејање;
одржавање санитарних инсталација; поправка
електричних апарата; поправка грађевинске опреме;
поправка зграда; постављање изолације зграде;
постављање изолационих материјала; постављање
изолационих материјала у 'зградама, на крововима и
конструкцијама; постављање изолационог стакла у
зимским вртовима, на прозорима, вратима и
сгакленицима; уградња и одржавање санитарних
уређаја; уградња и одржавање система за грејање;
уградња и одржавање соларних термалних
инсталација.
42 саветовање из области архитектуре; истраживања
у области грађевинских конструкција; истраживања
у области заваривања; грађевинско пројектовање;
архитектонске услуге; вођење студија техничког
пројектовања;
дизајн
ентеријера
(уређење
унутрашњег простора); стилизација (индустријски
дизајн);
унутрашњи
дизајн;
архитектонска
истраживања; архитектонске и инжењерске услуге;
ЗИС / RS / IPO
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архитектонске
услуге
пројектовања
зграда;
архитектонске услуге пројектовања зграда са
канцеларијским просторима; архитектонске услуге
пројектовања индустријских зграда; архитектонске
услуге пројектовања малопродајних простора;
архитектонске услуге пројектовања пословних
зграда;
архитектонске
услуге
пројектовања
трговачких центара; архитектонске услуге у вези с
уређењем
земљишта;
архитектонски
дизајн;
архитектонски дизајн луксузних кондоминијума;
архитектонски
дизајн
породичних
кућа;
архитектонско планирање; дизајн ентеријера и
екстеријера зграда; консултантске и информативне
услуге које се односе на архитектуру и
инфраструктуру
информационе
технологије,
саветовање у вези са дизајном; саветовање у области
архитектонског дизајна; управљање архитектонским
пројектима; услуге израде грађевинских центара.
(210) Ж- 2020-1934
(220) 04.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Centili d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића
48в, 11070, Београд, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 27.07.11; 29.01.01
(591) #ФФ6600; односно 75% магента, 100% жута
(511) 35 оглашавање; услуге рекламних агенција;
изнајмљивање огласног простора; промоција продаје
за друге; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица; комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица; маркетинг; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; оглашавање плаћањем по клику
[паy пер цлицк оглашавање]; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; услуге онлајн малопродаје дигиталне
музике која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета; услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета; циљни маркетинг; маркетинг у оквиру
издавања софтвера;
36 финансијско управљање исплатама надокнада за
друге; електронски пренос виртуалних валута;
електронски пренос средстава; издавање вредносних
бонова; обрада плаћања извршених кредитним
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картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама; пружање информација о финансијама
путем интернет странице.
42
консултације о безбедности интернета;
саветовање у области рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање
рачунарских система; дизајнирање рачунарског
софтвера; електронско надгледање коришћења
кредитних картица ради откривања интернет
преваре; електронско надгледање података о заштити
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; изнајмљивање рачунарског софтвера;
инжењерске услуге; инсталирање рачунарског
софтвера; истраживања у области технологије
телекомуникација; истраживање и развој нових
производа за друге; конвертовање рачунарских
података и програма, осим физичког конвертовања;
консултације о сигурности података; надгледање
раунарских система ради откривања неовлашћеног
приступа или повреде података; одржавање
рачунарског софтвера; платформа као услуга [ПааС];
развој рачунарских платформи; развој софтвера у
оквиру
издавања
софтвера;
рачунарско
програмирање; рачунарство у облаку; саветовање о
сигурности
рачунара;
саветовање
у
вези
информационих технологија; саветодавне услуге из
области комјутерске технологије; саветодавне услуге
из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; софтвер
у виду сервиса [СааС]; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга.
(210) Ж- 2020-1937
(220) 05.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Нина Миловић, Венчачка 10, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Страхиња Мавренски, Краљице
Марије 12, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13
(511) 18 ручне торбице; торбе*; вишенаменске
торбе; вишенаменске торбе [ручне торбе]; женске
ручне торбе; женске торбе [ручне торбе], нису од
племенитих метала; женске торбе [ручне торбе], од
племенитих метала; каишеви за женске торбе [ручне
торбе]; ковчези и путне торбе; кожне женске торбе
[ручне торбе]; кожне торбе; кожне торбе и
новчаници; мале женске торбе [ручне торбе]; модне
ручне торбе; писмо торбе; пословне торбе; вечерње
торбице [ручне торбе]; женске торбице без ручке;
кожне торбице; путне торбице [ручне торбе];
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торбице за новац које се носе на ручном зглобу;
торбице за ношење на боковима; торбице за ношење
око струка; торбице за шминку; торбице које се носе
на ручном зглобу [торбице за новац]; торбице од
имитације коже [ручне торбе].
25 женске поткошуље; поткошуље; боди [доњи
веш]; боди [женско рубље]; бодији за жене; бодији за
одрасле; бодији [одећа]; каишеви за струк [одећа];
каишеви [одећа]; каишеви од имитације коже;
каишеви од тканине [одећа]; кожни каишеви [одећа];
текстилни каишеви [одећа]; шалови; џемпери; блузе;
блузе, кошуље; комплети [одећа]; одела; панталоне;
конфекцијска постава [делови одеће]; мараме за
главу [одећа]; мараме [одевни предмети]; мараме,
шалови; ешарпе као одећа; корсети; корсети [доњи
веш]; капути; јакне [одећа]; одећа од коже или
имитације коже; мајице; сукње; сукње-панталоне;
хеланке; хеланке [панталоне]; женске хаљине; кожне
хаљине; коктел хаљине; кратке хаљине без рукава;
летње хаљине; матурске хаљине; неструкиране
хаљине [одећа]; подхаљине; свечане женске хаљине;
хаљине; хаљине без рукава; хаљине на трегере;
ципеле; обућа; чизме.
35 манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби
за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне
рачунарске мреже; пружање пословних информација
преко глобалне рачунарске мреже; пружање
пословних информација путем интернета; пружање
пословних информација путем Интернет странице;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; пружање комерцијалних информација
купцима; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација.
(210) Ж- 2020-1939
(220) 03.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) NIKOLA SIMOVIĆ PR PROIZVODNJA
VINA OD GROŽĐA VINARIJA SALAŠ NAŠ
HORGOŠ, Фодорова дуж 15, Хоргош, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1
(531) 03.07.03; 17.05.21; 24.15.01; 24.15.11; 27.01.12;
27.05.01; 28.17.00
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2020-1940
(220) 05.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) FINSPOT DOO BEOGRAD- Novi Beograd,
Булевар Михајла Пупина 10з, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Милан Самарџић, Кондина 13,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.19; 27.05.01; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава.
(511) 36 осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
(210) Ж- 2020-1942
(220) 05.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) BONIFAR d.o.o., Омладинских бригада 80/1,
11070, Нови Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ginetris
(511) 5 фармацеутски и медицински препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2020-1943
(220) 05.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) BEO-SPORT SYSTEM DOO, Вилине воде 47,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.01;
29.01.08
(591) црна-CMYK (0%,0%,0%,100%), црвенаPANTONE 485C, CMYK (0%,95%,100%,0%).
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(511) 9 ЗД наочаре; бројачи; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне наочаре; кациге за
амерички фудбал; кациге за мотоциклисте; кациге за
роњење; кациге за удараче у бејзболу; кациге за
хватаче у бејзболу; кациге за хокеј на леду; ланчићи
за наочаре; ланчићи за сунчане наочаре; ланчићи и
узице за сунчане наочаре; наочаре за мотоциклисте;
наочаре за ноћни вид; наочаре за пливање; наочаре за
роњење; наочаре за скијање; наочаре за снег; наочаре
за сунце; наочаре [оптика]; оквири за сунчане
наочаре; паметне наочаре; паметне наруквице [мерни
инструменти]; паметни сатови; ронилачке маске;
ронилачка одела; селфи штапови [ручни моноподи];
сигурносне кациге; сигурносне наочаре; сигурносни
прслуци за скијање на води; сигурносни
рефлектујући прслуци; спортске наочаре; спортски
штитници за уста; стакла за наочаре; узице за
наочаре; узице за сунчане наочаре; футроле за
сунчане наочаре и за заштитне наочаре; футроле за
наочаре; футроле за сунчане наочаре; штитници
главе за спорт.
18 женске ташне; кофери и путне торбе; мали
кофери; путне торбе за одећу; путне торбе; путни
комплети [кожна роба]; ранци; ранчеви за
камповање; ранчеви за планинарење; руксаци; ручне
торбице; спортске торбе; торбе; торбе за куповину;
торбе за плажу; џепни новчаници; школске торбе;
штапови за ходање.
25 бадемантили; балетанке [равне ципеле]; беби-дол
пижаме; бермуде; бикини купаћи костими;
бициклистичка одећа; бициклистичке патике;
бициклистичке рукавице; бициклистички дресови;
блузе; блузе, кошуље; боди [женски доњи веш]; боди
[женско рубље]; бодији [одећа]; боксерице; болера;
виндјакне; водоотпорна одећа; водоотпорни огртачи;
вунена одећа; вунене капе; вунене хулахопке; вунене
чарапе; гаће; гаће пумпарице; гаћице за бебе [доњи
веш]; гимнастичке патике; глежњаче; голферске
капе; горњи делови тренерке; готова, конфекцијска
одећа; грејачи за колена [одећа]; грејачи за руке
[одевни предмети]; грејачи ногу; грудњаци;
гумирана одећа за скијање на води; дебели зимски
капути; дечија покривала за главу; дечији бодији;
дечји комбинезони за игру; додаци за обућу против
клизања; доколенице: доњи веш; доњи веш за
упијање зноја; дресови без рукава; дресови за
одбојку; дресови [одећа]; дубоке патике за спортове
у дворани; дугачке јакне; дугачке хаљине; дугачки
доњи веш; дуге гаће; дуги капути са крзненим
оковратником; дуже женске боксерице; дукс мајице;
елегантне женске ципеле са високим потпетицама;
елегантне мушке чарапе; елегантне панталоне;
ешарпе за ношење; женска обућа; женске најлонске
чарапе, трико; женске хаљине; женске ципеле;
женске чарапе; женске чизме; женски доњи веш;
женски доњи веш до колена; женски комбинезони;
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женски костими; женски купаћи костими; заштитне
капе за скијање; заштитне кецеље; заштитне мајице
за водене спортове; зимске јакне; зимске рукавице;
зимске чизме; знојнице; зној нице за главу; заштитне
панталоне; јакне без рукава; јакне за јахање; јакне за
мотоциклисте; јакне за скијање на дасци; јакне које
рефлектују светлост; јакне [одећа]; јакне од јеленске
коже; јакне од џинса; јакне отпорне на ветар; јакне са
два лица; јапанке [обућа]; једноделна оделца за бебе;
једноделни бодији за цело тело; једноделни женски
комбинезони са шорцем; једноделни комбинезони;
једноделни трикои; кабанице; кабанице [одећа];
каишеви за струк [одећа]; каишеви [одећа]; каишеви
од имитације коже; каишеви од тканине [одећа];
каишчићи за ципеле; каки панталоне [одећа];
камашне, доколенице и назувци; капе за бебе које се
везују у чвор на врху; капе за бејзбол; капе [за
главу]; капе за купање; капе за спавање; капе за
туширање; капе са гомбицом; капе са штитником;
капуљаче [одећа]; капути; капути који рефлектују
светлост; кафтан тунике; качкети; кишни мантили;
кожна покривала за главу; кожне јакне; кожне
панталоне; кожне папуче; кожне сандале у јапанском
стилу; кожне хаљине; кожне ципеле; кожни каишеви
[одећа]; кожни мантили; комбинезони за бебе;
комбинезони за плажу за заштиту од сунца;
комбинезони за скијање; комбинезони за спавање за
бебе [одевни предмет]; комбинезони [одећа];
комплети блуза и џемперић; комплети кратких
мајица и панталона [одећа]; комплети [одећа];
копачке за рагби; корсети; корсети, доње рубље;
костими; костими за дечије игре маскирања; костими
за игре са улогама; кошуље за голф; кошуље за
риболов; кошуље кратких рукава; кравате; кратке
јакне; кратке мајице; кратке панталоне; кратке
панталоне бермуде; кратке панталоне са трегерима;
кратке спортске панталоне са трегерима; кратке
чарапе; кратки капути са капуљачом; крзнена одећа;
крзнене јакне; крзнени капути; крзнени муфови;
крзнени огртачи; крзнени шалови; крзнени шешири;
крзно [одећа]; купаће гаће; кућни огртачи; лежерна
одећа; лежерна обућа; лежерне кошуље; летње
хаљине; мајице; мајице без рукава; мајице голих
рамена; мајице за бебе; мајице за рагби; мајице које
се вежу око врата; мајице кратких рукава за јогу;
мајице кратких рукава са штампом; мајице [одећа];
мајице отпорне на ветар; мајице са дугим рукавима;
мајице са кратким рукавима; мајице са рол-крагном;
мајице, шорцеви и чарапе као имитације
оригиналних дресова европског фудбала; мајице,
шорцеви и чарапе као имитације оригиналних
дресова америчког фудбала; мале капе уз главу; мали
шешири; мантили од џинса; мараме за врат; мараме
за главу; мараме за главу [одећа]; мараме [одевни
предмети]; мараме, шалови; маске за спавање;
маскирне јакне; маскирне панталоне; маскирне
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рукавице;
маскирни
прслуци;
мини-сукње;
мотоциклистичка одећа; мотоциклистичке чизме;
мотоциклистичко одело за кишу; муфови за грејање
ногу, неелектрични; муфови [одећа]; мушка и женска
обућа; мушка обућа; мушка одела; мушке боксерице;
мушке мајице без рукава; мушке мараме које се носе
око врата; мушке ципеле; мушке чарапе; мушки
бициклистички шорцеви; мушки доњи веш; мушки
купаћи костими; мушки свечани сакои; навлаке
против клизања за обућу за голф; непромочива
одећа; непромочиве јакне; непромочиве јакне и
панталоне; непромочиве панталоне; непромочиве
чизме за пецање; не-струкиране хаљине [одећа];
неформална одећа; ноћни огртачи; обућа; обућа за
бебе; обућа за новорођенчад; обућа за плажу; обућа
за планинарење; обућа за скијање на дасци; обућа, не
за спортове; обућа, осим ортопедске обуће; огртачи
за рамена [одећа]; огртачи, капути; одевни предмети
за обликовање тела; одевни предмети који се носе
око врата; одевни предмети од крзна; одела; одела за
водене спортове на површини воде; одела за воду за
једрење на дасци; одела за воду за сурфинг; одела за
скијање на дасци; одела са прслуком; одећа; одећа за
активности на отвореном; одећа за бебе; одећа за
бебе и малу децу; одећа за гимнастику; одећа за
голф, осим рукавица; одећа за девојчице; одећа за
децу; одећа за дечаке; одећа за жене; одећа за
једрење на дасци; одећа за карате; одећа за клизање;
одећа за купање; одећа за малу децу; одећа за
мотоциклисте; одећа за мушкарце; одећа за
мушкарце, жене и децу; одећа за рвање; одећа за
спавање; одећа за тенис; одећа за тријатлон; одећа за
труднице; одећа за уметничко клизање; одећа за
џудо; одећа, не заштитна одећа, која садржи
рефлективне или флуоросцентне елементе или
материјале; одећа, обућа и капе за бебе и малу децу;
одећа, обућа, покривала за главу; одећа од имитације
коже; одећа од кашмира; одећа од коже; одећа од
коже или имитације коже; одећа од плиша; одећа од
џинса; одећа отпорна на ветар; опрема за бебе
[одећа]; опрема за кишу; опрема за лоше време;
памучни капути; панталоне; панталоне за голф;
панталоне за јахање; панталоне за јогу; панталоне за
новорођенчад; панталоне за скијање на дасци;
панталоне за снег; панталоне са великим џеповима;
панталонице за бебе; папуче; папуче за купатило;
патике; патике за бејзбол; патике за бокс; патике за
јогу; патике за кошарку; патике за одбојку; патике за
рукомет; патике за тен ис; патике за трчање; патике
за хокеј на трави; перјане јакне; перјани прслуци;
пелерине; пертле за чизме; пиџаме; планинарске
ципеле; планинарске чизме; платнене патике; плесна
одећа; плесне папучице; плес не ципеле; плесни
костими; плетена одећа [одећа]; плетене вунене капе;
плетене јакне; плетене капе; плетене кошуље;
плетене поло мајице; плетене рукавице; плетени
ЗИС / RS / IPO
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џемпери на копчање; појасеви [одећа]; покривала за
главу; поло мајице; прслуци; прслуци-ветровке;
пуловери без рукава; пуловери од флиса; прслуци од
флиса; прслуци, грудњаци; пуњене јакне [одећа];
пуњени прслуци; равне ципеле; радна одела; радна
одећа; радне ципеле; радне чизме; радни комбинезон,
одело; радни мантили; ролке; ролке-џемпери;
ронилачка сува одела; ронилачке рукавице; рукавице
без прстију; рукавице за јахање; рукавице за
мотоциклисте; рукавице за скијање; рукавице за
скијање на дасци; рукавице [одећа]; рукавице од
коже, сирове коже или крзна; рукавице с једним
прстом за скијање на дасци; сакои; сандале; сандале
за купатило; сандале кломпе; скафандери за снег;
скијашка одела; скијашка одела за такмичења;
скијашка одећа; скијашке капе; скијашке панталоне;
скијашке чизме; слипови [доњи веш]; собни огртачи;
сокне које упијају зној; спаваћице; спољна одећа;
спортска обућа; спортска одећа; спортске јакне;
спортске јакне с капуљачом [парке]; спортске
мајице; спортске мајице, дресови; спортске мајице са
капуљачом; спортске мајице са кратким рукавима;
спортске трегер мајице; спортске униформе;
спортске ципеле; спортске чарапе; спортски
грудњаци; спортски капути; спортски трикои са
трегерима; спортски шортсеви; стезници за струк;
сукње; сукње за голф; сукње-панталоне; термо доњи
веш; термо одећа; термо покривала за главу; ткана
одећа; термо чарапе; ткане кошуље; торбе
специјално прилагођене за ловачку обућу; торбе
специјално прилаго ене за скијашку обућу; траке за
главу или за груди [одећа]; траке за главу [одећа];
траке за уши [одећа]; тренерке; трикои; три-четврт
панталоне; троделна одела [одећа]; тунике; улошци
за ципеле; умеци за доњи веш [делови одеће]; умеци
за купаће костиме [делови одеће]; униформе;
униформе за бејзбол; униформе за борилачке
вештине; униформе за борилачке спортове; улошци
за ципеле, нису за ортопедске намене; упијајуће
спортске мајице; упијајуће спортске панталоне;
упијајући спортски грудњаци; фантомке; фармерице;
фомална одећа; фудбалске ципеле, копачке; хавајске
кошуље; хавајске кошуље на копчање; хавајске
широке хаљине; хаљине; хаљине за тен ис; хаљине
на трегере; хеланке; хеланке [панталоне]; ципеле;
ципеле за голф; ципеле за јахање; ципеле за бебе;
ципеле за куглање; ципеле за риболов; ципеле за
степовање; ципеле и чизмице за новорођенчад;
чарапе без стопала; чарапе до глежњева; чарапе за
воду; чарапе и плетена трикотажа; чарапе које
упијају зној; чарапе папуче; чарапе против знојења;
чизме; чизме за јахање; чизме за кишу; чизме за
планинарење; чизме за скијање на дасци; чизме за
снег; чизме за спортове; чизме и ципеле; џемпери;
џемпери на V-изрез; џемпери са дугим рукавима;
џемпери са округлим изрезом; џемпери са ролЗИС / RS / IPO
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крагном; шалови; шалови за рамена; шалови мараме;
шалови [одећа]; шешири; шешири за заштиту од
сунца; шешири за кишу; шешири са украсима;
широке хаљине за труднице; школске униформе;
шорцеви; шорцеви за рагби; шорцеви за бокс;
шорцеви за голф; шорцеви за купање; шорцеви од
флиса; штитници за зној испод пазуха; штитници за
ноге за јахање; штитници за уши [одећа]; штрикане
капе уз главу; шушкаве панталоне; шушкаве ренерке.
(210) Ж- 2020-1944
(220) 05.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) BEO-SPORT SYSTEM DOO, Вилине воде 47,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.17; 27.07.17
(511) 9 ЗД наочаре; бројачи; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне наочаре; кациге за
амерички фудбал; кациге за мотоциклисте; кациге за
роњење; кациге за удараче у бејзболу; кациге за
хватаче у бејзболу; кациге за хокеј на леду; ланчићи
за наочаре; ланчићи за сунчане наочаре; ланчићи и
узице за сунчане наочаре; наочаре за мотоциклисте;
наочаре за ноћни вид; наочаре за пливање; наочаре за
роњење; наочаре за скијање; наочаре за снег; наочаре
за сунце; наочаре [оптика]; оквири за сунчане
наочаре; паметне наочаре; паметне наруквице [мерни
инструменти]; паметни сатови; ронилачке маске;
ронилачка одела; селфи штапови [ручни моноподи];
сигурносне кациге; сигурносне наочаре; сигурносни
прслуци за скијање на води; сигурносни
рефлектујући прслуци; спортске наочаре; спортски
штитници за уста; стакла за наочаре; узице за
наочаре; узице за сунчане наочаре; футроле за
сунчане наочаре и за заштитне наочаре; футроле за
наочаре; футроле за сунчане наочаре; штитници
главе за спорт.
18 женске ташне; кофери и путне торбе; мали
кофери; путне торбе за одећу; путне торбе; путни
комплети [кожна роба]; ранци; ранчеви за
камповање; ранчеви за планинарење; руксаци; ручне
торбице; спортске торбе; торбе; торбе за куповину;
торбе за плажу; џепни новчаници; школске торбе;
штапови за ходање.
25 бадемантили; балетанке [равне ципеле]; беби-дол
пижаме; бермуде; бикини купаћи костими;
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бициклистичка одећа; бициклистичке патике;
бициклистичке рукавице; бициклистички дресови;
блузе; блузе, кошуље; боди [женски доњи веш]; боди
[женско рубље]; бодији [одећа]; боксерице; болера;
виндјакне; водоотпорна одећа; водоотпорни огртачи;
вунена одећа; вунене капе; вунене хулахопке; вунене
чарапе; гаће; гаће пумпарице; гаћице за бебе [доњи
веш]; гимнастичке патике; глежњаче; голферске
капе; горњи делови тренерке; готова, конфекцијска
одећа; грејачи за колена [одећа]; грејачи за руке
[одевни предмети]; грејачи ногу; грудњаци;
гумирана одећа за скијање на води; дебели зимски
капути; дечија покривала за главу; дечији бодији;
дечји комбинезони за игру; додаци за обућу против
клизања; доколенице: доњи веш; доњи веш за
упијање зноја; дресови без рукава; дресови за
одбојку; дресови [одећа]; дубоке патике за спортове
у дворани; дугачке јакне; дугачке хаљине; дугачки
доњи веш; дуге гаће; дуги капути са крзненим
оковратником; дуже женске боксерице; дукс мајице;
елегантне женске ципеле са високим потпетицама;
елегантне мушке чарапе; елегантне панталоне;
ешарпе за ношење; женска обућа; женске најлонске
чарапе, трико; женске хаљине; женске ципеле;
женске чарапе; женске чизме; женски доњи веш;
женски доњи веш до колена; женски комбинезони;
женски костими; женски купаћи костими; заштитне
капе за скијање; заштитне кецеље; заштитне мајице
за водене спортове; зимске јакне; зимске рукавице;
зимске чизме; знојнице; зној нице за главу; заштитне
панталоне; јакне без рукава; јакне за јахање; јакне за
мотоциклисте; јакне за скијање на дасци; јакне које
рефлектују светлост; јакне [одећа]; јакне од јеленске
коже; јакне од џинса; јакне отпорне на ветар; јакне са
два лица; јапанке [обућа]; једноделна оделца за бебе;
једноделни бодији за цело тело; једноделни женски
комбинезони са шорцем; једноделни комбинезони;
једноделни трикои; кабанице; кабанице [одећа];
каишеви за струк [одећа]; каишеви [одећа]; каишеви
од имитације коже; каишеви од тканине [одећа];
каишчићи за ципеле; каки панталоне [одећа];
камашне, доколенице и назувци; капе за бебе које се
везују у чвор на врху; капе за бејзбол; капе [за
главу]; капе за купање; капе за спавање; капе за
туширање; капе са гомбицом; капе са штитником;
капуљаче [одећа]; капути; капути који рефлектују
светлост; кафтан тунике; качкети; кишни мантили;
кожна покривала за главу; кожне јакне; кожне
панталоне; кожне папуче; кожне сандале у јапанском
стилу; кожне хаљине; кожне ципеле; кожни каишеви
[одећа]; кожни мантили; комбинезони за бебе;
комбинезони за плажу за заштиту од сунца;
комбинезони за скијање; комбинезони за спавање за
бебе [одевни предмет]; комбинезони [одећа];
комплети блуза и џемперић; комплети кратких
мајица и панталона [одећа]; комплети [одећа];
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копачке за рагби; корсети; корсети, доње рубље;
костими; костими за дечије игре маскирања; костими
за игре са улогама; кошуље за голф; кошуље за
риболов; кошуље кратких рукава; кравате; кратке
јакне; кратке мајице; кратке панталоне; кратке
панталоне бермуде; кратке панталоне са трегерима;
кратке спортске панталоне са трегерима; кратке
чарапе; кратки капути са капуљачом; крзнена одећа;
крзнене јакне; крзнени капути; крзнени муфови;
крзнени огртачи; крзнени шалови; крзнени шешири;
крзно [одећа]; купаће гаће; кућни огртачи; лежерна
одећа; лежерна обућа; лежерне кошуље; летње
хаљине; мајице; мајице без рукава; мајице голих
рамена; мајице за бебе; мајице за рагби; мајице које
се вежу око врата; мајице кратких рукава за јогу;
мајице кратких рукава са штампом; мајице [одећа];
мајице отпорне на ветар; мајице са дугим рукавима;
мајице са кратким рукавима; мајице са рол-крагном;
мајице, шорцеви и чарапе као имитације
оригиналних дресова европског фудбала; мајице,
шорцеви и чарапе као имитације оригиналних
дресова америчког фудбала; мале капе уз главу; мали
шешири; мантили од џинса; мараме за врат; мараме
за главу; мараме за главу [одећа]; мараме [одевни
предмети]; мараме, шалови; маске за спавање;
маскирне јакне; маскирне панталоне; маскирне
рукавице;
маскирни
прслуци;
мини-сукње;
мотоциклистичка одећа; мотоциклистичке чизме;
мотоциклистичко одело за кишу; муфови за грејање
ногу, неелектрични; муфови [одећа]; мушка и женска
обућа; мушка обућа; мушка одела; мушке боксерице;
мушке мајице без рукава; мушке мараме које се носе
око врата; мушке ципеле; мушке чарапе; мушки
бициклистички шорцеви; мушки доњи веш; мушки
купаћи костими; мушки свечани сакои; навлаке
против клизања за обућу за голф; непромочива
одећа; непромочиве јакне; непромочиве јакне и
панталоне; непромочиве панталоне; непромочиве
чизме за пецање; не-струкиране хаљине [одећа];
неформална одећа; ноћни огртачи; обућа; обућа за
бебе; обућа за новорођенчад; обућа за плажу; обућа
за планинарење; обућа за скијање на дасци; обућа, не
за спортове; обућа, осим ортопедске обуће; огртачи
за рамена [одећа]; огртачи, капути; одевни предмети
за обликовање тела; одевни предмети који се носе
око врата; одевни предмети од крзна; одела; одела за
водене спортове на површини воде; одела за воду за
једрење на дасци; одела за воду за сурфинг; одела за
скијање на дасци; одела са прслуком; одећа; одећа за
активности на отвореном; одећа за бебе; одећа за
бебе и малу децу; одећа за гимнастику; одећа за
голф, осим рукавица; одећа за девојчице; одећа за
децу; одећа за дечаке; одећа за жене; одећа за
једрење на дасци; одећа за карате; одећа за клизање;
одећа за купање; одећа за малу децу; одећа за
мотоциклисте; одећа за мушкарце; одећа за
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1
мушкарце, жене и децу; одећа за рвање; одећа за
спавање; одећа за тенис; одећа за тријатлон; одећа за
труднице; одећа за уметничко клизање; одећа за
џудо; одећа, не заштитна одећа, која садржи
рефлективне или флуоросцентне елементе или
материјале; одећа, обућа и капе за бебе и малу децу;
одећа, обућа, покривала за главу; одећа од имитације
коже; одећа од кашмира; одећа од коже; одећа од
коже или имитације коже; одећа од плиша; одећа од
џинса; одећа отпорна на ветар; опрема за бебе
[одећа]; опрема за кишу; опрема за лоше време;
памучни капути; панталоне; панталоне за голф;
панталоне за јахање; панталоне за јогу; панталоне за
новорођенчад; панталоне за скијање на дасци;
панталоне за снег; панталоне са великим џеповима;
панталонице за бебе; папуче; папуче за купатило;
патике; патике за бејзбол; патике за бокс; патике за
јогу; патике за кошарку; патике за одбојку; патике за
рукомет; патике за тен ис; патике за трчање; патике
за хокеј на трави; перјане јакне; перјани прслуци;
пелерине; пертле за чизме; пиџаме; планинарске
ципеле; планинарске чизме; платнене патике; плесна
одећа; плесне папучице; плес не ципеле; плесни
костими; плетена одећа [одећа]; плетене вунене капе;
плетене јакне; плетене капе; плетене кошуље;
плетене поло мајице; плетене рукавице; плетени
џемпери на копчање; појасеви [одећа]; покривала за
главу; поло мајице; прслуци; прслуци-ветровке;
пуловери без рукава; пуловери од флиса; прслуци од
флиса; прслуци, грудњаци; пуњене јакне [одећа];
пуњени прслуци; равне ципеле; радна одела; радна
одећа; радне ципеле; радне чизме; радни комбинезон,
одело; радни мантили; ролке; ролке-џемпери;
ронилачка сува одела; ронилачке рукавице; рукавице
без прстију; рукавице за јахање; рукавице за
мотоциклисте; рукавице за скијање; рукавице за
скијање на дасци; рукавице [одећа]; рукавице од
коже, сирове коже или крзна; рукавице с једним
прстом за скијање на дасци; сакои; сандале; сандале
за купатило; сандале кломпе; скафандери за снег;
скијашка одела; скијашка одела за такмичења;
скијашка одећа; скијашке капе; скијашке панталоне;
скијашке чизме; слипови [доњи веш]; собни огртачи;
сокне које упијају зној; спаваћице; спољна одећа;
спортска обућа; спортска одећа; спортске јакне;
спортске јакне с капуљачом [парке]; спортске
мајице; спортске мајице, дресови; спортске мајице са
капуљачом; спортске мајице са кратким рукавима;
спортске трегер мајице; спортске униформе;
спортске ципеле; спортске чарапе; спортски
грудњаци; спортски капути; спортски трикои са
трегерима; спортски шортсеви; стезници за струк;
сукње; сукње за голф; сукње-панталоне; термо доњи
веш; термо одећа; термо покривала за главу; ткана
одећа; термо чарапе; ткане кошуље; торбе
специјално прилагођене за ловачку обућу; торбе
ЗИС / RS / IPO
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специјално прилаго ене за скијашку обућу; траке за
главу или за груди [одећа]; траке за главу [одећа];
траке за уши [одећа]; тренерке; трикои; три-четврт
панталоне; троделна одела [одећа]; тунике; улошци
за ципеле; умеци за доњи веш [делови одеће]; умеци
за купаће костиме [делови одеће]; униформе;
униформе за бејзбол; униформе за борилачке
вештине; униформе за борилачке спортове; улошци
за ципеле, нису за ортопедске намене; упијајуће
спортске мајице; упијајуће спортске панталоне;
упијајући спортски грудњаци; фантомке; фармерице;
фомална одећа; фудбалске ципеле, копачке; хавајске
кошуље; хавајске кошуље на копчање; хавајске
широке хаљине; хаљине; хаљине за тен ис; хаљине
на трегере; хеланке; хеланке [панталоне]; ципеле;
ципеле за голф; ципеле за јахање; ципеле за бебе;
ципеле за куглање; ципеле за риболов; ципеле за
степовање; ципеле и чизмице за новорођенчад;
чарапе без стопала; чарапе до глежњева; чарапе за
воду; чарапе и плетена трикотажа; чарапе које
упијају зној; чарапе папуче; чарапе против знојења;
чизме; чизме за јахање; чизме за кишу; чизме за
планинарење; чизме за скијање на дасци; чизме за
снег; чизме за спортове; чизме и ципеле; џемпери;
џемпери на V-изрез; џемпери са дугим рукавима;
џемпери са округлим изрезом; џемпери са ролкрагном; шалови; шалови за рамена; шалови мараме;
шалови [одећа]; шешири; шешири за заштиту од
сунца; шешири за кишу; шешири са украсима;
широке хаљине за труднице; школске униформе;
шорцеви; шорцеви за рагби; шорцеви за бокс;
шорцеви за голф; шорцеви за купање; шорцеви од
флиса; штитници за зној испод пазуха; штитници за
ноге за јахање; штитници за уши [одећа]; штрикане
капе уз главу; шушкаве панталоне; шушкаве
тренерке.
(210) Ж- 2020-1945
(220) 05.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome,
Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

WINSTON XSUPERSLIMS
PLATINUM
(511) 34 дуван, било да је прерађен или непрерађен;
дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно
увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете,
електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за
ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете и шибице.
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Ж
(210) Ж- 2020-1946
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Лука Ђорђевић ПР Снимање и издавање
звучних записа и музике Чортановци, Инђијски
Брег - Мирис Ружа 513, 22326, Чортановци, RS
(540)
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(210) Ж- 2020-1949
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) GOLDEN GROUP DOO, PC Škaljari b.b.,
85330, Kotor, ME
(740) Милица Аранђеловић, Крунска 50, Београд
(540)

MONTIS

(531) 01.01.03; 01.15.03; 16.01.13; 26.04.16; 26.04.22;
27.01.12; 27.03.15; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.15
(591) црвена, црна, наранџаста, жута, бела, плава.
(511) 41 производња аудио и видео записа.
(210) Ж- 2020-1948
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345
Panjing Street, Panlong District, Kunming 650225,
Yunnan, CN
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

(531) 01.11.12; 03.13.01; 03.13.24; 17.02.02; 26.04.18;
27.05.03; 27.05.10; 27.05.12; 27.05.15; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.06
(591) светло плава, нијансе плаве, тамно плава, сиво
плава, љубичаста, бела и црна.
(511) 34 дуван, било прерађен или непрерађен;
дувански производи; замена за дуван, не у
медицинске или лековите сврхе; цигарете;
цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење
цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
папир за цигарете; електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.
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(511) 39: Транспорт; организација, резервација и
организовање путовања, излета и крстарења; пратња
путника; ваздушни превоз; превоз аутомобилом и
аутобусом; организација путовања, одмора и
обилазака; услуге туристичких агенција, посебно
саветовање и услуге резервације путовања, пружање
информација о путовањима; превоз излетничким
бродовима; изнајмљивање чамаца; услуге превоза за
туристичка разгледања; речни превоз; трајектни
превоз; превоз бродом; изнајмљивање простора за
паркирање; организовање превоза за туристичка
путовања; превоз путника; превоз туриста;
резервација
превоза;
путничке
резервације;
уговарање услуга путничког превоза за друге
коришћењем мрежне апликације.
43: Услуге хотела; резервисање пансиона; услуге
резервисања хотела; услуге агенција за смештај
(хотелски, пансионски); изнајмљивање привременог
смештаја; пансионске услуге; услуге изнајмљивања
кућа за одмор; резервисање привременог смештаја;
услуге мотела; услуге кампова за одмор (смештај);
услуге
припрема
за
привремени
смештај
(организовање долазака и одлазака); кетеринг хране
и пића; услуге кафеа; услуге кафитерија; услуге
кантина; услуге ресторана за самопослуживање;
услуге ресторана; услуге снек-барова; услуге барова;
изнајмљивање столова, столица, столњака и
стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за
састанке; услуге вашоку ресторана; услуге удон и
соба ресторана; декорисање хране и колача;
информације и савети у вези са припремом оброка.
(210) Ж- 2020-1950
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Дина Дивљан, Ђуре Даничића 9,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

VLADA DIVLJAN
(511) 9 аудио-касете; аудио књиге; аудио-траке са
музичким садржајем; видео записи музичког
садржаја; видео и звучне датотеке које се могу
преузети; грамофонске плоче са музичким
садржајем; дигитална музика која се може преузети;
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дигиталне аудио-траке; дискови за снимање звука;
држачи и кутије за компакт-дискове и ДВД-дискове;
заштитне кутије за МП3 плејере; звуци звона за
телефоне који се могу преузети; звучни записи
музичког садржаја; звучни и видео снимци;
интерактивни
ДВД-дискови;
јастучићи
за
слушалице; компакт дискови [аудио-видео]; кутије за
дискете и компакт дискове; музички звучни записи
који се могу преузети; навлаке за микрофоне;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за телефонске слушалице; слушалице за музику;
слушалице за мобилне телефоне; софтвер за
компоновање музике; тонски носачи звука; торбе за
портабл уређаје за репродукцију музике; унапред
снимљене видео касете са музичким садржајем;
унапред снимљене аудио траке са музичким
садржајем; футроле за уређаје за складиштење
музике; футроле прилагођене за мобилне телефоне.
15 гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре;
жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте;
музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке инструменте.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; образовне
књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама;
књижице; музичке партитуре у штампаном облику;
обележивачи за књиге; штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области
музичког образовања; штампане лекције; штампане
музичке партитуре; штампане награде; штампане
периодичне публикације о музици; штампане
позивнице; штампане публикације; штампани
календари; штампани леци; штампани материјали за
подучавање; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани
флајери; штампа у виду фотографија; монографије;
новине; приручници; часописи [публикације];
честитке,
разгледнице;
музичке
честитке,
разгледнице; музички магазини; програми дешавања
као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике,
урамљени постери; разгледнице; фотографије са
аутограмима; фотографије штампане; кутије за
чување фотографија; налепнице; налепнице које се
наносе пеглом; зидни календари; графичке
репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке; натписи од папира или картона.
25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; дукс
мајице; мајице са штампом; знојнице; знојнице за
главу; капе; капе са штитником; јакне [одећа]; кожне
ЗИС / RS / IPO

Ж
јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу;
поткошуље;
прслуци;
рукавице
[одећа].
41
продукција и објављивање музике; услуге
снимања музике; услуге снимања видео садржаја;
стављање на располагање објеката за студијско
снимање; продукција плоча; организовање догађаја
из области културе; организовање наступа из
области културе; организовање догађаја из области
културе у добротворне и непрофитне сврхе;
организовање културних такмичења и свечаности
доделе награда; организација и представљање
приредби, такмичења, наградних игара, концерата и
забавних догађаја; организовање церемоније доделе
награда у забавне сврхе; организовање и реализација
културних активности; омогућавање коришћења
простора и опреме за извођење музике; издавање
календара; издавање књига; издавање партитура;
издавање приручника; издавање аудио књига;
издавање електронских публикација; издавање
интернет часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање текста песама у облику
књиге; издавање текста песама у форми партитуре;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; изнајмљивање плоча или магнетних трака
са снимљеним звуком; приказивање и изнајмљивање
снимака звука и слике; подучавање у области
музике; обука из области музике; пружање
информација, коментара и чланака у области музике
путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.
43 услуге кафића, кафетерија и ресторана.
(210) Ж- 2020-1951
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co.,
Ltd., A limited company of the People’s Republic of
China, Building A1, No. 299,Qiushi Road,Tonglu
Economic Development Zone, Tonglu County, 311501
Hangzhou , CN
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.04; 26.01.02; 26.01.11; 26.04.01; 26.04.03;
26.04.07; 26.04.10; 26.04.14; 26.04.24
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Ж
(511) 9 рачунарска меморија, уређаји; рачунарски
програми, снимљени; оперативни рачунраски
програми,
снимљени;
рачунарски
софтвер,
снимљени; апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; паркинг метри; апарати за
проверу
поштанских
марака;
детектори
фалсификованог новца; механизми за апарате који се
покрећу кованицама; холограми; уређаји за
препознавање лица; уређаји за праћење присуства и
евиденцију радног времена; фототелеграфски апарат;
апарати за вагање; електронске табле за обавештења;
апарати за интрену комуникацију; видео телефони;
уређаји за глобално позиционирајући систем [ГПС];
компакт дискови [аудио-видео]; апарати за снимање
звука; видео рекордери; камере за надзор; апарати за
праћење, који нису за употребу у медицини; видео
монитори за бебе; фотоапарати; филтери за употребу
у фотографији; троношци за камере; поклопци за
фотографска сочива; селфи штапови [ручни
моноподи]; мерни инструменти; оптичка сочива;
каблови са оптичким влакнима; електрична жица;
каблови; полупроводничке плочице за израду
интегрисаних кола; чипови [интегрисана кола];
кондензатори; видео екрани; апарати за даљинско
управљање; оптичка влакна; електрична опрема за
даљинско управљање индустријским процесима;
громобрани; апарати за гашење ватре; радиолошки
екрани за индустријску употребу; заштитни уређаји
за личну употребу у случају несреће; електричне
инсталације за спречавање провала; против провални
упозоравајући апарати; батерије, електричне;
слајдови [фотографски]; сензори; детектори; опрема
за инфрацрвено термичко снимање; опрема за
термичко снимање и мерење температуре.
42 научна истраживања; истраживање и развој нових
производа за друге; дизајнирање рачунарског софтвера;
развој софтвера у оквиру издавања софтвера;
дизајнирање рачунарских система; изнајмљивање
рачунара; изнајмљивање рачунарског софтвера;
рачунарско програмирање; инсталација рачунарског
софтвера;
одржавање
рачунарског
софтвера;
конвертовање података или докумената са физичких на
електронске носаче; конвертовање рачунарских
података и програма, осим физичког конвертовања;
поновно успостављање рачунарских података; анализе
рачунарских сисетма; израда и одржавање веб страница
за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
сервер хостинг; заштита од рачунарских вируса;
праћење рачунарских система даљинским приступом;
техничко пројектне студије; инжењерске услуге;
мерење
земљишта;
урбанистичко
планирање;
истраживања из области механике; индустријски
дизајн; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; услуге техничких консултација
из области рачунара; софтвер као услуга [СааС];
платформа као услуга [ПааС].
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(210) Ж- 2020-1954
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Korpus Media Group d.o.o. Beograd, Кнез
Михаилова 33, Београд, RS
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,
11090, Београд
(540)

(531) 23.03.11; 24.01.12; 24.01.25; 26.04.07; 26.04.16;
26.04.18; 26.04.24; 28.05.00
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; укључујући и
ажурирање огласних материјала; изнајмљивање
огласних материјала; рекламирање; рекламирање
преко
телевизије;
компјутерско
управљање
подацима;
изнајмљивање
огласног
простора;
промоција продаје за друге; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
телекомуникација
за
трећа
лица;
услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
писање рекламних текстова; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге рекламних
филмова; оглашавање плаћањем по клику [паy пер
цлицк оглашавање]; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга; развој концепта
оглашавања; писање текстова за рекламне намене;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; продукција програма телевизијске
продаје; продукција емисија телевизијске продаје;
комуникације у рекламирању; циљни маркетинг;
оглашавање на отвореном; маркетинг у оквиру
издавања
софтвера;
услуге
корпоративне
комуникације.
38
услуге телеккомуникација; укључујући и
емитовање телевизијских програма; емитовање
кабловске телевизије; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; пружање информација у области
телекомуникација;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и
ЗИС / RS / IPO
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повезивања; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; бежично емитовање;
стриминг [проток] података; пренос видео садржаја
на захтев.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; укључујући и
услуге
разоноде;
организовање
такмичења
[образовних или забавних]; изнајмљивање сценског
декора; забава путем телевизије; изнајмљивање
филмова; производња филмова, који нису рекламни
филмови; изнајмљивање телевизијских апарата;
продукција телевизијских програма; телевизијска
забава; услуге студија за снимање; писање сценарија,
изузев за рекламне сврхе; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање телевизијских програма, који се не могу
преузимати, путем видео записа на захтев;
дистрибуција филмова; услуге монтаже видео записа
за манифестације.
(210) Ж- 2020-1955
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.11; 27.05.17
(511) 9 софтвер за аплиокацију за мобилни уређај у
области
терапије
хормонима
раста
.
44 пружање медицинских информација и програма
придржавања медицинских инструкција у области
терапије хормонима раста.
(210) Ж- 2020-1956
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

Ж
(210) Ж- 2020-1957
(220) 06.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Маријана Весовић Џелебџић, Кулиновачко
поље потес IV 141, 32000, Чачак, RS
(740) Михаило Стеванчевић, Краљице Марије 63,
11030, Београд
(540)

(531) 14.05.20; 26.03.04; 26.07.03; 26.11.12; 27.05.13;
29.01.04; 29.01.06
(591) тегет, плава, светлоплава, светлосива, сива.
(511) 6
мали метални гвожђарски производи;
металне плоче за врата; метални прстенови за
кључеве; металне етикете; металне плочице за
поштанске сандучиће; идентификационе металне
плочице за радни сто.
8 есцајг (кашике, виљушке, ножеви); кашичице за
кафу; кашичице за еспресо.
9 магнети; магнети за фрижидере; магнетни стикери
за телефоне.
14 привесци за кључеве.
16 обележивачи за књиге.
26
привесци; привесци за огрлице за кућне
љубимце; привесци за ретровизоре.
(210) Ж- 2020-1958
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KRUNATEKS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET
ROBE I USLUGE, KRALJEVO, Адрани 234 В,
36000, Крaљево, RS
(740) Адвокат Божидар Стакић, Херцеговачка
14б/13.01, 11000, Београд
(540)

PEACOQ
(511) 5
пестициди; препарати за уништавање
штеточина; фунгициди; хербициди; инсектициди.
ЗИС / RS / IPO
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(531) 24.09.03; 24.09.07; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.01
(591) кармин: Пантоне 7427, солид цоатед РГБ:
153/20/38,
ЦМYК: 8/100/81/38, бела.
(511) 23 пређа и конац, за текстилну употребу.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
26 чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
(210) Ж- 2020-1959
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KRUNATEKS DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGE,
KRALJEVO, Адрани 234 В, 36000, Крaљево, RS
(740) Aдвокат Божидар Стакић, Херцеговачка
14б/13.01, 11000, Београд
(540)

(531) 24.09.03; 24.09.07; 26.01.16; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) кармин: РГБ: 153/20/38, ЦМYК: 8/100/81/38,
зелена:
РГБ: 220/227/133, ЦМYК: 20/0/60/0, розе РГБ:
246/179/182, ЦМYК: 0/40/20/0, бела, црна.
(511) 23 пређа и конац, за текстилну употребу.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
26 чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
(210) Ж- 2020-1960
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KRUNATEKS DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGE,
KRALJEVO, Адрани 234 В, 36000, Крaљево, RS
(740) Aдвокат Божидар Стакић, Херцеговачка
14б/13.01, 11000, Београд
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(540)

(531) 24.09.03; 24.09.07; 26.01.16; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) кармин: РГБ: 153/20/38, ЦМYК: 8/100/81/38,
зелена:
РГБ: 220/227/133, ЦМYК: 20/0/60/0, розе РГБ:
246/179/182, ЦМYК: 0/40/20/0, бела, црна.
(511) 23 пређа и конац, за текстилну употребу.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
26 чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
(210) Ж- 2020-1961
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KRUNATEKS DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGE,
KRALJEVO, Адрани 234 В, 36000, Крaљево, RS
(740) Aдвокат Божидар Стакић, Херцеговачка
14б/13.01, 11000, Београд
(540)

(531) 24.09.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01
(591) Пантоне 7427 солид цоатед, РГБ: 153/20/38
ЦМYК: 8/100/81/38.
(511) 23 пређа и конац, за текстилну употребу.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
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25
одећа, обућа, покривала за главу.
26 чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
27 теписи, асуре, простирке и отирачи, линолеум и
други материјали за покривање подова; прекривачи
за зидове, нетекстилни.
(210) Ж- 2020-1962
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KRUNATEKS DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGE,
KRALJEVO, Адрани 234 В, 36000, Крaљево, RS
(740) Aдвокат Божидар Стакић, Херцеговачка
14б/13.01, 11000, Београд
(540)

Ж
(540)

(591) Кармин: РГБ: 153/20/38, ЦМYК: 8/100/81/38,
зелена:
РГБ: 220/227/133, ЦМYК: 20/0/60/0, розе РГБ:
246/179/182, ЦМYК: 0/40/20/0, бела, црна.
(511) 23 пређа и конац, за текстилну употребу.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
26 чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
(210) Ж- 2020-1964
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Ивана Вукашиновић, Љутице Богдана 10,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јован Г. Црногорчевић, Ламартинова
40, 11000, Београд
(540)

(531) 24.09.03; 24.09.07; 26.01.16; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) Кармин: РГБ: 153/20/38, ЦМYК: 8/100/81/38,
зелена:
РГБ: 220/227/133, ЦМYК: 20/0/60/0, розе РГБ:
246/179/182, ЦМYК: 0/40/20/0, бела, црна.
(511) 23 пређа и конац, за текстилну употребу.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
26 чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
(210) Ж- 2020-1963
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KRUNATEKS DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGE,
KRALJEVO, Адрани 234 В, 36000, Крaљево, RS
(740) Адвокат Божидар Стакић, Херцеговачка
14б/13.01, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.11; 26.01.24; 26.04.03; 26.04.09; 29.01.01;
29.01.08
(591) тегет, златно-розе.
(511) 25: трикои, боди [женско рубље], женске
поткошуље, одећа, готова конфекцијска одећа.
26: брошеви [модни детаљ на одећи].
40: шивење женске одеће по мери.
42: дизајнирање одеће.
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Ж
(210) Ж- 2020-1965
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Димитрије Јелић, Лозничка 5а, 11000,
Београд-Врачар, RS
(540)

TIME:CODE
(526) Žig se u pojedinim slučajevima koristi i bez
navedene dve tačke
(511) 41
пружање услуга у области забаве и
разоноде; планирање забава [забава]; услуге монтаже
видео записа за манифестације; продукција радио и
телевизијских
програма;
продукција
музике.
42 дизајнирање одеће.
(210) Ж- 2020-1970
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) MATE MATE LIMITED, Vistra Corporate Services
Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, WS
(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35, Нови
Београд
(540)

(591) љубичаста 992D88 сива а2а1а7
(511) 16 штампа у боји.
25 мајице са штампом.
35 услуге малопродаје и велепродаје за штампане
материјале.
37 одржавање штампарских машина и система за
дигиталну штампу.
40 дигитално штампање; услуге штампања.
(210) Ж- 2020-1975
(220) 10.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Myranova d.o.o., Карађорђева 80A,
14000, Ваљево, RS
(540)

Desinfito
(511) 3 препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање; сапуни.
5 санитарни производи за употребу у медицини;
дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2020-1977
(220) 09.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Александар Глишовић ПР ОСТАЛА ПРЕРАДА
И КОНЗЕРВИРАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА НАША
РАЈСКА БАШТА КРАГУЈЕВАЦ, Црнотравска 5,
34000, Крагујевац, RS
(540)

(531) 01.01.03; 25.03.25; 26.03.23; 27.05.03
(511) 32 минералне и содне воде; газирана вода;
енергетска пића; лимунаде; безалкохолна пића;
освежавајућа безалкохолна и газирана пића.
(210) Ж- 2020-1972
(220) 10.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Copy Studio d.o.o., Кумановска 10 стан 1,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.12; 26.11.10; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
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(531) 03.07.11; 05.03.17; 26.02.05; 26.02.08; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела, наранџаста, сива.
(511) 5 витамински препарати; еликсири; додаци
исхрани.
29 уља за исхрану; намази на бази орашастих
плодова.
30
додаци јелима; слаткиши; намази на бази
чоколаде; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове.
31 орашасто воће (непрерађено).
(210) Ж- 2020-1980
(220) 13.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona I
čokolade Osijek, Vukovarska cesta 239, Osijek, HR
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Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1
(740) Адвокат Слободан Миљаковић, Молерова 76/1,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24
(511) 30 чоколада; коштуњаво воће са чоколадним
преливом.
(210) Ж- 2020-1983
(220) 13.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) BRO3 collection d.o.o. Topola, Булевар вожда
Карађорђа бр. 12б, Топола, RS
(740) Адвокат Кристина Анђелковић, Браће Југовић
3/8, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.11; 27.05.17; 27.07.17
(511) 18 женске ташне; имитација коже; џепни
новчаници; кожни каишеви; ранчеви; крзна; актен
ташне; ручне торбице; торбе; футроле од коже или
вештачке коже.
25 џемпери; прслуци; блузе; кошуље; кошуље
кратких рукава; одећа; панталоне; кратке панталоне
бермуде; сукње; јакне; мајице; пончо; хаљине;
хаљине
без
рукава;
везена
одећа.
40 завршна обрада текстила; кројачке услуге; обрада
тканина; обрада текстила; бојење тканина;
порубљивање одеће; шивење женске одеће по мери;
обрада крзна; сечење тканина; ткачке услуге;
обрађивање коже; пружање информација које се
односе на обраду материјала.
(210) Ж- 2020-1984
(220) 13.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Бјанка Алиено, Војислава Илића 67/6, 11000,
Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 02.09.14; 26.04.12; 26.04.14; 26.04.22; 26.11.03;
26.11.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, бела, зелена.
(511) 5 хигијенски препарати за личну хигијену,
осим тоалетних производа; хигијенски улошци;
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе;
рукавице за хигијенску и антибактеријску заштиту
мушких особа приликом уринирања.
10 заштитне рукавице за медицинске потребе;
рукавице за медицинску употребу.
16 убруси од папира.
(210) Ж- 2020-1985
(220) 13.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Tеа Терзић, нови дом 12, 36350, Рашка , RS
(740) Адвокат Анђелка Вучићевић, Дубровачка 6, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.17
(511) 16 папир, постери, огласни панои од папира
или картона, новине, периодичне публикације,
свеске, картон, тубе од картона, књиге, коверте ,
папир за увијање, папир за паковање, печати,
фотографије [штампане], штампани роковници,
штампане ствари, штампане ствари, књижице,
магазини [периодични] , папирне или картонске
кутије, подметачи за чаше од папира, натписи од
папира или картона, налепнице [канцеларијски
прибор], беџеви са именом [канцеларијски прибор].
25 обућа, радне блузе, одела, радни комбинезон, одело,
капе, трегери, држачи панталона [трегери] , крагне
[одећа] , шалови за врат, грејачи за врат, женске
поткошуље, мушке боксерице , мале капе уз главу, боди
[женско рубље], доњи веш, кабанице [одећа], каишеви
[одећа], шалови, собни огртачи, џемпери, пуловери,
блузе, кошуље, одећа, кошуље кратких рукава, комплети
[одећа] , одела, готова, конфекцијска одећа, кравате,
кратке панталоне бермуде, панталоне, спољна одећа,
рукавице [одећа], конфекцијска постава [делови одеће],
шалови, мараме, ешарпе као одећа, плетена одећа [одећа]
, еспадриле, прслуци, бретеле и нараменице за панталоне ,
сукње, рукавице без прстију, папуче, одећа за плажу,
обућа за плажу, гаће, сандале, хаљине, пиџаме, грудњаци,
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Ж
мантили, огртачи, капути, униформе, пуњене јакне
[одећа], јакне [одећа], папирна одећа, купаће гаће, одећа за
купање, бадемантили, ципеле, потпетице, траке за главу
[одећа] , подсукње, боди [доњи веш], бандана мараме,
одећа од имитације коже, одећа од коже, мајице, маске за
спавање, сукње-панталоне, пончо, одећа, хеланке
[панталоне], хаљине на трегере, хаљине без рукава,
трикои, кимона, везена одећа, покривала за главу.
45 услуге онлајн друштвених мрежа.
(210) Ж- 2020-1987
(220) 16.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Privredno društvo za proizvodnju i promet
lekova PharmaS d.o.o. Beograd (Palilula), Вилине
воде б.б., 11000, Београд, RS
(540)

PEPTO-LOCK
(511)
5
гастроинтестинални
приправци;
гастроентеролошки приправци; антациди [приправци];
антациди;
хемијско-фармацеутски
производи;
медицински приправци; фармацеутски приправци и
супстанце за лечење гастроинтестиналних болести;
фармацеутски препарати за спречавање болести
метаболичког система; фармацеутски препарати за
лечење поремећаја метаболичког система; фармацеутски
препарати за лечење болести метаболичког система;
фармацеутски препарати за спречавање поремећаја
метаболичког система; фармацеутски препарати за
лечење поремећаја система за варење; фармацеутски
производи и природна лековита средства; фармацеутски
препарати за лечење поремећаја метаболизма;
фармацеутски препарати за лечење гастроинтестиналних
поремећаја; фармацеутски приправци за лечење болести
варења; фармацеутски приправци за људску примену;
фармацеутски приправци.
(210) Ж- 2020-1989
(220) 16.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Милан Кецојевић, Мајора Милана Малнарића
5 , 11000, Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд
(540)

108

(531) 06.07.01; 08.01.20; 08.01.25; 08.07.08; 10.01.03;
11.03.02; 18.01.08; 25.01.06; 25.03.03; 26.05.16;
26.05.22; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) црвена, браон, жута, наранџаста, тамно плава,
сива, бела.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје воде, алкохолних и
безалкохолних пића, дувана, цигарета, електронских
цигарета и опреме за њих, пушачких реквизита,
играчака, игара, кафе, чаја, слаткиша и кондиторских
производа,
десертних
производа,
чоколада,
дијететских производа, додатака исхрани, парфема и
козметике, накита, сатова, батерија, телефона,
таблета, компјутера, СИМ картица за мобилне
телефоне, прехрамбених производа, сладоледа,
новина, магазина, књига, стрипова, штампаног
материјала, честитки, улазница, карата за превоз,
лутријских тикета и лозова за наградне игре,
папирних производа за једнократну употребу,
канцеларијског пробора, тоалетних потрепштина,
производа за хигијену, торби и новчаника, накита,
одеће и обуће, поклона, спортских производа.
36
осигурање; финансијски послови; новчани
[монетарни]
послови;
послови
везани
за
непокретности; услуге мењачница.
(210) Ж- 2020-1990
(220) 16.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) dentek Oral Care, Inc., 660 White Plains Road,
Suite 250, Tarrytown New York 10591, US
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

DENTEK
(511) 3 медицинска паста за зубе; медицинска паста
за зубе у тубама; медицинска паста за зубе у
дозаторима: формулације за избељивање зуба, које
су део комплета за лечење зубобоље; средства за
испирање уста, која су део комплета за лечење
зубобоље; спрејеви за језик, немедицински, који су
део комплета за лечење зубобоље; лекови у облику
пасте за зубе; лекови у облику пасте за зубе који се
испоручују у тубама; лекови у облику пасте за зубе
који се испоручују у дозаторима.
5 лекови за лечење афти; стоматолошки препарати и
производи; зубни анестетици; зубни цемент; зубни
лепкови; зубни восак; зубне заптивне масе; зубни
материјали за спајање; зубни амалгами; материјали
за зубне пломбе; фармацеутски препарати за
стоматолошку употребу; зубни материјали за
пуњење зуба; материјали за поправку зубних
мостова; материјали за поправку зубних круница;
материјали за поправку зуба и зубних протеза;
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препарати за ублажавање бола; стоматолошки
препарати за ублажавање болова; медицинска
средства за испирање уста; материјали за полирање
зуба; медицински препарати за влажење уста;
хидратантна средства за уста, наиме, препарати за
повећање влаге у устима или за повећање
производње влаге у устима, за ублажавање стања
сувоће уста; хидратантна средства за уста, наиме,
препарати
који
се
испоручују
у
облику
импрегнираног фластера за привремено постављање
на унутрашњост уста, при чему препарат служи за
повећање влаге у устима или за повећање
производње влаге у устима, за ублажавање стања
сувих уста; средства за дезинфекцију четкица за
зубе; производи за негу зуба за потребе потрошача,
наиме зубни восак за зубне протезе; производи за
хитну стоматолошку негу, наиме комплети за
поправку изгубљених пломби и капица који се
првенствено састоје од зубног цемента у облику
капице и цемента за крунице; лекови за ублажавање
бола, који су део комплета за лечење зубобоље;
средства за дезинфекцију четкица за зубе, који су део
комплета за лечење зубобоље; хидратантна средства
за уста, наиме, фластери за привремено
причвршћивање на унутрашњост уста, такви
фластери импрегнирани препаратима који ће
повећати влагу у устима или који ће повећати
производњу влаге у устима, и тиме ублажити стање
сувоће уста.
10 стоматолошка опрема; зубарски алати; зубарски
апарати; зубарски инструменти; уређаји за употребу
у поправљању зуба; стоматолошки насадни
инструменти; зубарска огледала; уређаји за
уклањање каменца са зуба; инструменти за
наношење зубних пуњења / пломби; уређаји за
употребу од стране зубних хигијеничара; зубни
имплантати; медицински уређаји за ублажавање
бола; зубарски уређаји за ублажавање бола;
штитници за зубе за стоматолошке сврхе; средства и
производи за полирање зуба; производи за зубарску
негу за потребе потрошача, наиме зубна огледала,
зубни ноћни штитници, зубне чачкалице и зубни
скалери; средства за чишћење језика, који су део
комплета за лечење зубобоље; инструменти и
уређаји за влажење уста, наиме зубни инструменти и
зубни апарати за употребу у уношењу влаге у уста
или у уношењу у уста препарата који ће повећати
производњу влаге у устима, и тиме ублажити стање
сувоће уста; инструменти и уређаји за влажење уста,
наиме стоматолошки инструменти за потребе
потрошача и стоматолошки апарати за потребе
потрошача, за употребу у уношењу влаге у уста или
у уношењу у уста препарата који ће повећати
производњу влаге у устима, и тиме ублажити стање
сувоће уста.

ЗИС / RS / IPO

Ж
21 производи за чишћење зуба; зубни конац са
дршком; зубни конац; чачкалице за зубни конац;
чачкалице са зубним концем; дозатори за зубни
конац; навоји за зубни конац; четкице за зубе;
спремници за четкице за зубе; навлаке за четкице за
зубе; комплети за негу зуба који садрже четкице за
зубе и конац за зубе; дозатори за зубну пасту;
навлаке за зубну пасту; средства и производи за
полирање зуба; производи за негу зуба за употребу
потрошача, наиме, чачкалице за зубни конац, навоји
за зубни конац и зубни конац; ручке за држање
флосера за једнократну употребу као део комплета за
лечење зубобоље; ручке за држање флосера за
једнократну употребу које су део комплета за лечење
зубобоље; ручке за држање четкица за чишћење
простора између зуба, које су део комплета за лечење
зубобоље; четкице за чишћење простора између зуба,
које су део комплета за лечење зубобоље; производи
за уношење течности у усну шупљину, који су део
комплета за лечење зубобоље; мекане чачкалице за
зубе, које су део комплета за лечење зубобоље;
четкице за зубе, које су део комплета за лечење
зубобоље.
(210) Ж- 2020-1991
(220) 16.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) ГРАДСКА ПРЖИОНИЦА д.о.о., Гучевска 10,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 05.05.20; 15.01.01; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.19;
26.01.21; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена-пантон 179ц, зелена-пантон 5793ц.
(511) 30 кафа; чај; какао и замена кафе.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање и канцеларијски послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2020-1993
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
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Ж
(540)

(531) 05.07.11; 05.07.22; 08.01.19; 08.01.25; 19.03.05;
25.05.02; 26.04.18; 27.01.02; 27.05.12; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.07; 29.01.08
(591) наранџаста, браон, црна.
(511) 30 вафел производи, наполитанке, обланде.
(210) Ж- 2020-1995
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.02; 27.05.12;
27.05.24
(511) 30 вафел производи, наполитанке, обланде.
(210) Ж- 2020-1996
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) DOO Fair Play 019 Negotin, Пикијева б.б.,
19300, Неготин, RS
(740) Адвокат Милош Ристић, Краљевића Марка 9,
11000, Београд
(540)
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(531) 02.01.01; 26.01.14; 26.01.18; 26.11.14; 27.05.09;
28.05.00; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива, жута
(511) 33 алкохолна пића која садрже воће.
(210) Ж- 2020-1997
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street,
Racine, US
(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд
(540)

ZIPLOC
(511) 16 пластични материјали за амбалажу (ако
нису обухваћени другим класама); пластични
материјали за умотавање и паковање; вреће за
печење у микроталасним пећницама и рернама;
вреће (омотнице, торбице), од папира или пластике
за паковање; фолије од папира или пластике за
одржавање влажности за паковање хране; пластична
фолија за умотавање; пластичне кесе за сендвиче;
вреће за складиштење; кесе за замрзивач; материал
за паковање од скроба.
21 посуде за храну; прибор и посуде за домаћинство
или кухињску употребу; кутије и посуде од стакла и
пластике за домаћинство или кухињску употребу;
посуде за складиштење хране од стакла отпорног на
топлоту са поклопцима, посуде које се могу користити
у рерни (те за послуживање хране на столу); сетови
кухињских посуда; пластични тањири, пластичне
посуде, пластичне чаше, пластични поклопци.
(210) Ж- 2020-1998
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) TEAMWHALE d.o.o. Beograd-Stari grad,
Браће Барух 26, Београд, RS
(740) Адвокат Јана Полак, Проте Матеје 30/6,
Београд
(540)

(531) 01.15.21; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, бела, црна.
(511) 35 пословно управљање; помоћ у пословном
управљању; консултације у вези са избором особља;
пословна истраживања; саветодавне услуге у
пословном управљању; професионалне пословне
консултације; пословне информације; обрачун пореза;
обрада
текста;
прикупљање
информација
у
компјутерске базе података; организовање сајмова у
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комерцијалне или рекламне сврхе; услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању);
фактурисање; тражење спонзорства; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
услуге пријављивања пореза; рефундирања за друге;
административна помоћ при одговарању на позиве за
подношење
понуда;
услуге
корпоративне
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким радним просторима;
36
пружање услуга по свим финансијским,
облигационим,
осигуравајућим
и
новчаним
пословима; пружање посредничких и берзанских
(сензалних) услуга; кредитне картице; бонови на
место попуста.
38 услуге телекомуникација; услуге које омогућавају
најмање једном лицу да комуницира са другим, као и
услуге емитовања и преноса података; услуге
омогућавања преноса порука једне особе другој; услуге
омогућавања визуелне или говорне комуникације једне
особе са другом; пружање услуга причаоница и форума
на интернету; услуге телефонске и гласовне поште;
услуге телеконференција и видеоконференција.
41 настава и разонода, пружање услуга у области
образовања, испити из области образовања, клупске
услуге [забавне или образовне], организовање и
вођење колоквијума, организовање и вођење
конференција, организовање и вођење конгреса,
пружање услуга у области забаве и разоноде,
организовање изложби за културне или образовне
потребе, организовање спортских такмичења,
религијско образовање.
42 ажурирање рачунарског софтвера; инжењерске
услуге;
изнајмљивање
рачунара;
рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера; графички дизајн; изнајмљивање рачунарског
софтвера; истраживање и развој нових производа за
друге; поновно успостављање рачунарских података;
одржавање рачунарског софтвера; анализе рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарских
система;
умножавање рачунарских програма; конвертовање
података или докумената са физичких на електронске
носаче; израда и одржавање веб страница за друге;
хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова]; инсталирање
рачунарског
софтвера;
засејавање
облака;
конвертовање рачунарских података и програма, осим
физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сер вера;
заштита од рачунарских вируса; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
дигитализација докумената [скенирање]; праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом;
саветовање о изради веб сајтова; софтвер у виду
сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих
технологија; сервер хостинг; чување резервне копије
података ван мреже; електронско похрањивање
ЗИС / RS / IPO

Ж
података; пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта;
рачунарство у облаку; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; саветовање о сигурности рачун ара;
писање текстова о техници; надгледање рачунарских
система ради откривања кварова; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација заснованих
на интернету [услуге информационе технологије];
консултације о безбедности интернета; консултације о
сигурности података; услуге кодирања податка;
надгледање рачунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа као
услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи;
администрација сервера; ажурирање софтвера за
паметне
телефоне;
ажурирање
софтвера
за
комуникационе системе; графички дизајн посредством
рачунара; декодирање података; дигитализација звука и
слике; дигитална ком пресија рачунарских података;
дизајн анимација; дизајн графичке илустрације; дизајн
и креирање веб сајтова; изнајмљивање апликативног
софтвера; изнајмљивање рачунарског хардвера;
изнајмљивање рачунарске опреме; имплементација
рачунарских програма на мреже; инжењерски дизајн;
испитивање рачунарских програма; испитивање
рачунарског хардвера и софтвера; истраживања у
области
рачунарских
програма
и
софтвера;
компјутеризовано складиштење података; компилација
рачунарских програма; консултантске и информативне
услуге које се односе на архитектуру и инфраструктуру
информационе технологије; пројектовање рачунарског
софтвера по захтеву корисника; пројектовање
рачунарског софтвера по захтеву корисника; пружање
техничких информација о рачунарима, рачунарском
софтверу и рачунарским мрежама; софтверски
инжењеринг.
(210) Ж- 2020-1999
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Слободан Вучићевић, Палмира Тољатија
62/20, 11070, Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, Београд
(540)
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(531) 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.15; 29.01.04
(591) светло плава, тамно плава.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-2000
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Слободан Вучићевић, Палмира Тољатија
62/20, 11070, Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, Београд
(540)

као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2020-2005
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) ALLYES DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC,
Незнаног јунака 3а, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Милош Ристић, Краљевића Марка 9,
11000, Београд
(540)

ENPay
(531) 24.17.25; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.15
(591) светло плава, тамно плава, наранџаста, светло
зелена, црвена, ружичаста, светло браон,н тамно
браон, љубичаста, жута.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-2002
(220) 17.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(300) 35156 29.07.2020. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Адвокат Никола Клиска , Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(511) 9 апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати; рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване.
42
рачунарско програмирање; софтвер у виду
сервиса [СааС].
(210) Ж- 2020-2009
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) DRUŠTVO LJUBITELJA POPULARNE
KULTURE, Мутапова 7, 11000, Београд, RS
(540)

VEEV EXTRACTS
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се
користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
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(531) 20.07.02; 27.05.01
(511) 16 белетристичке књиге; књиге; образовне
књиге; штампане књиге; штампане књиге у области
музичког образовања; магазини [периодични];
музички
магазини;
штампане
периодичне
публикације; штампане периодичне публикације о
музици; штампане периодичне публикације о филму.
35
промоција музичких концерата; промоција
посебних догађаја.
41 пружање информација, коментара и чланака у
области музике путем рачунарских мрежа; пружање
информација у области музике; пружање услуга онлајн електронских публикација, које се не могу
преузети, у области музике; издавање електронских
књига и он-лајн часописа; издавање електронских
ЗИС / RS / IPO
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онлајн периодичних издања; издавање електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање интернет часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање књига, новина и
периодичних часописа; издавање и уређивање
периодичних издања; издавање и уређивање
штампаног материјала; издавање и уређивање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање књига; издавање књига и
магазина; издавање књига и часописа; издавање
књига, магазина, годишњака и журнала; издавање
књига, часописа и новина на интернету; издавање
текста песама у облику књиге; издавање часописа у
електронском формату; издавање штампаног
материјала у електронском формату; онлајн
електронско издавање књига и периодичне штампе;
издавачке услуге.
(210) Ж- 2020-2010
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б., 11000,
Београд, RS
(540)

Ж
(210) Ж- 2020-2012
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67,
40589, Düsseldorf, DE
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

BREF
(511) 5
средства за дезинфекцију, средства за
дезодорисање осим за личну употребу, средства за
освежавање ваздуха и средства за дезодорисање ваздуха.
(210) Ж- 2020-2014
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) CKM INTERNATIONAL DOO, Јурија
Гагарина 89/153, Нови Београд, RS
(540)

Probiotic Excellence Center
(511) 5 пробиотици за употребу као додаци исхрани;
пробиотске бактеријске формулације за ветеринарску
употребу; пробиотске бактеријске формулације за
медицинску употребу; пробиотски препарати за
медицинску употребу који помажу у одржавању
природне равнотеже флоре у систему органа за
варење; фармацеутски препарати; ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; лекови за ветеринарску употребу;
лекови за људску употребу; додаци исхрани са
козметичким дејством.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
42
бактериолошка истраживања и анализе;
биолошка истраживања и анализе; консултантске
услуге које се односе на техничке и научне анализе;
лабораторијске анализе у области бактериологије;
лабораторијске анализе у области козметике;
лабораторијске анализе у области хемије; услуге
научног истраживања, испитивања и анализе;
хемијско, биохемијско, биолошко и бактериолошко
истраживање и анализа; медицинска истраживања;
вођење клиничких испитивања фармацеутске
препарате; истраживање у области фармацеутских
производа; лабораторијско истраживање у области
фармације; процена фармацеутских производа;
развој фармацеутских препарата и лекова; услуге
испитивања, надзора и истраживања у области
фармације, козметике и прехрамбених намирница.

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.23; 02.09.14; 27.05.01; 27.05.09; 28.03.00; 29.01.15
(591) жута, плава, љубичаста, наранџаста, црна.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
42 обухвата углавном услуге које пружају лица у вези са
теоријским и практичним аспектима сложеног поља
активности, на пример, услуге научних лабораторија,
инжињерства,
компјутерског
програмирања,
архитектонске и услуге унутрашњег дизајна.
(210) Ж- 2020-2015
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) C&A AG , c/o COFRA Holding AG,
Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 06.01.04; 26.04.01; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.06
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Ж
(591) сива, бела.
(511) 18 кожа и имитације коже и роба направљена
од поменутих материјала која није обухваћена
другим класама, наиме пртљаг, актен ташне,
ранчеви, школске торбе, торбе за куповину,
неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за
плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте
ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле
(етуи) за визит карте, футроле за кључеве,
козметичке торбице (празне); животињска кожа,
крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка опрема и седларска роба.
25 одећа; обућа; покривала за главу.
(210) Ж- 2020-2016
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) C&A AG , c/o COFRA Holding AG,
Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) плава, зелена, тиркизна, тегет.
(511) 16 хартија и картон; штампани материјал;
књиговезачки
материјал;
штампане
ствари;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; материјали за цртање; материјали за
обуку и наставу; штампарска слова и клишеи.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје уређаја и опреме за
штампање
37 инсталирање, одржавање и поправка рачунарске
опреме, уређаја и опреме за штампање. Класа 40:
Услуге штампања; изнајмљивање уређаја и опреме за
штампање.
40
услуге штампања; изнајмљивање уређаја и
опреме за штампање.
42 пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; компјутерско програмирање; инсталирање
рачунарских програма; подршка и одржавање
компјутерског
софтвера;
онлине
подршка
корисницима
рачунарских
програма;
услуге
техничке подршке раду рачунарских мрежа;
(210) Ж- 2020-2020
(220) 19.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Невена Љубић Лојовић, Булевар краља
Александра 68, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) 18 кожа и имитације коже и роба направљена
од поменутих материјала која није обухваћена
другим класама, наиме пртљаг, актен ташне,
ранчеви, школске торбе, торбе за куповину,
неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за
плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте
ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле
(етуи) за визит карте, футроле за кључеве,
козметичке торбице (празне); животињска кожа,
крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка опрема и седларска роба.
25 одећа; обућа; покривала за главу.
(210) Ж- 2020-2018
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Pred. za spolj. I unutr. trg. I usluge ORIGINAL d.o.o.,
Антифашистичке борбе 21ж, 11070, Нови Београд, RS
(540)
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(531) 13.01.09; 18.01.03; 18.01.23; 24.09.05; 24.09.07;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) циклама, златна, бела.
(511) 14 накит; брезлетне [накит]; брошеви [накит];
дијамантски накит; златни накит; игле [накит];
камеје [накит]; ковчежићи за накит; копче за накит;
крстови [накит]; кутије за накит; кутијице за накит;
ланчићи [накит]; медаљони [накит]; накит за главу;
наруквице [ накит]; огрлице [ накит]; перле [накит];
привесци [ накит]; прстење [накит]; торбице за
накит; драго камење за накит; кожне кутије за накит;
накит, драго камење; накит од бисера; накит од жада;
накит од жутог ћилибара; накит од злата; накит од
платине; накит од слоноваче; накит од сребра; путне
футроле за накит; сатови као накит; украси за уши
као накит; украсне игле за ревере [накит]; украсне
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игле-накит за шешире; амајлије од племенитих
метала или обложене њима [накит]; кутије за накит,
које нису од метала; накит за децу; сребрни накит.
16 врећице [коверте, кесе] од папира или пластике,
за паковање; дневници; илустрације; картонске или
папирне кутије за поклоне за забаве; картонски
плакати; кесе од папира или пластике за паковање;
корице за пасоше; кутије за паковање од картона или
папира; леци, флајери; марамице од папира; папир;
папир за умотавање поклона; папирне етикете за
поклоне; папирне или пластичне кесице за поклоне;
папирне кутије за поклоне; плакати од папира или
картона; подметачи од папира или картона; постери;
прекривачи столова од папира; рођенданске
честитке; стоне салвете од папира; украсне подлоге
од папира; украсни папир за поклоне са божићним
мотивима; фасцикле за писма; футроле за пасоше;
футроле за чековне књижице; честитке, разгледнице;
честитке за специјалне прилике; штампане
позивнице; штампани флајери.
24 памучни пешкири; пешкири за децу; пешкири за
купање; пешкири за плажу; велики пешкири за купање;
памучни пешкири за лице; памучни пешкири за руке;
пешкири са капуљачом; пешкири са капуљачом за бебе;
пешкири са капуљачом за децу.
25 одећа за бебе; одећа за девојчице; одећа за децу;
одећа за спавање; одећа за тенис; горњи делови одеће за
децу; горњи делови одеће за жене; одећа за активности
на отвореном; одећа за спавање за бебе; одећа за спавање
за децу; одећа за спавање за жене; одећа од џинса;
спортски горњи и доњи делови одеће за трчање; доњи
веш; боди [доњи веш]; гаћице за бебе [доњи веш]; дечји
доњи веш; доњи веш за бебе; женски доњи веш; килоте
[доњи веш]; кућни огртачи; ноћни огртачи; собни
огртачи; огртачи за рамена [одећа]; бадемантили; блузе;
горњи делови тренерке; мајице; мајице за бебе; мајице
[одећа]; мајице са штампом; мараме, шалови; одећа за
малу децу; панталоне; панталоне за бебе; панталоне за
бебе [одећа]; папуче; пиџаме за бебе; пиџаме за децу;
пиџаме за жене; покривала за главу; прслуци [ одећа];
спаваћице; траке за главу [одећа]; тренерке за бебе;
тренерке за децу; тренерке за жене; хаљине; хаљине за
девојчице; хаљине за децу; џемпери; шорцеви за децу;
шорцеви
за
жене;
шорцеви
за
тенис.
35 рекламирање преко електронских рекламних
паноа;
изнајмљивање
дигиталних
билборда
[рекламних паноа]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; рекламирање преко интернета;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије;
рекламирање
преко
мобилних
телефонских мрежа.
(210) Ж- 2020-2022
(220) 19.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Данијела Голић, Пеђе Милосављевића 68,
11000, Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Адвокат никола Салатић, Кнез Михаилова 1115, Београд
(540)

(531) 02.03.01; 02.03.02; 25.07.07; 27.05.01; 29.01.15
(591) бела, ружичаста, љубичаста, сива, наранџаста.
(511) 35
пословно управљање, консултације у
пословном управљању; светодавне услуге у
пословном управљању; пословно управљање и
организационо саветовање; консултације у вези са
пословним организовањем; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
рекламирање;
оглашавање;
вођење
послова;
канцеларијски послови.
41 организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; организовање
изложби за културне или образовне потребе;
образовне услуге; организовање и вођење радионица
(обука); услуге пружања обуке; настава; обука;
разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2020-2023
(220) 18.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KRON LINE d.o.o. Beograd, Ратка Митровића
102, 11000, Београд-Чукарица, RS
(540)

(531) 03.11.09; 03.11.24; 27.05.03; 27.05.17
(511) 16 папир; постери; бележнице; нотеси; албуми;
слике; штампани материјал; блокови за цртање;
свеске; бележнице; књиге; дописнице; разгледнице;
штампане ствари; књижице; школска опрема (свеске
и прибор за писање); календари.
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Ж
30 кекс; бисквити; суви колачићи; слаткиши; вафел
производи; сладни бисквити; слаткиши; колачи;
препарати од житарица; слатке земичке; колачићи;
слаткиши; ситни колачи; пти-бер (petit-beurre) кекс;
слаткиши од бадема; посластице од кикирикија;
крекери; грицкалице на бази житарица; грицкалице
на бази пиринча; пиринчани крекери.
32 безалкохоилни воћни напици, воћни сокови; воде
(пића) укључујући ароматизовану, изворску газирану
и негазирану воду; сирупи за пића; стоне воде;
лимунаде;
безалкохолна
пића;
освежавајућа
безалкохолна пића; смутис (кашасти напици од воћа
и поврћа); безалкохолни напици на бази меда; сок од
јабуке; безалкохолни квас.
(210) Ж- 2020-2024
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Koloid d.o.o., Прва пруга 7, Београд-Земун, RS
(740) Адвокат Вук Стевановић, Нушићева 7а,
Београд
(540)
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коже; фармацеутски препарати за лечење перути;
капсуле за фармацеутску употребу; медицински
тоници; дијететска храна прилагођена за медицинске
намене; дијететски напици прилагођени за
медицинску употребу; хемијски препарати за
фармацеутску употребу; средства за испирање уста
за медицинске намене; додаци исхрани; таблете
антиоксиданти; антибактеријска средства за прање
руку, дезинфекциони сапуни.
11 инсталације за филтрирање ваздуха; филтери за
климатизацију; инсталације за климатизацију;
инсталације за филтрирање ваздуха; уређаји за
сушење; апарати за дезинфекцију; јонизујући
апарати за обраду ваздуха или воде; апарати и
машине за пречишћавање ваздуха.
(210) Ж- 2020-2027
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KT & G CORPORATION, 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon 306-712, KR
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Беоргад
(540)

FIIT REGULAR

(531) 03.11.12; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
29.01.06
(591) сребрна, сива.
(511) 3 сапун; козметички препарати за купање;
препарати за испирање уста, који нису медицински;
козметика за животиње; козметички сетови;
козметика; козметичке креме; препарати за
уклањање шминке; средства за чишћење зуба (пасте,
гелови, течности); масти за козметичку употребу;
млеко за чишћење за тоалетну употребу; препарати
за прање; тоалетни производи (средства за личну
хигијену9; шампони; козметички препарати за негу
коже; сапун против знојења ногу; комади тоалетног
сапуна; талк пудер, за тоалетну употребу; препарати
против знојења; сапуни против знојења; препарати за
сунчање (козметички); шампони за кућне љубимце
(немедицински препарати за негу9; лосиони после
бријања; спрејеви за освеживање даха; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
(тоалетни производи); средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицинска; шампони за
животиње (немедицински препарати за негу);
средства за вагинално испирање за личну хигијену
или дезодорисање; препарати за освеживање даха за
личну хигијену.
5 фармацеутски препарати; тинктуре за употребу у
медицини; серуми; фармацеутски препарати за негу
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(511) 34 цигарете; дуван; дуван и артикли за пушаче;
хумидори, кутија за чување цигара; замена за дуван;
секачи за цигаре; цигаре; пепељаре за пушаче;
електронске цигарете; кертриџи за електронске
цигарете; штапићи за чишћење и дезинфекцију
електронских цигарета; средства за чишћење за
електронске цигарете; четкице за чишћење
електронских цигарета; јастучићи за чишћење
електронских
цигарета;
четке
за
чишћење
електронских цигарета; штапићи за чишћење
електронских цигарета; распршивачи за електронске
цигарете; заштитне кутије за електронске цигарете;
течни раствори за употребу код електронских
цигарета; никотински раствори за употребу код
електронских цигарета; течни никотински раствори
за употребу код електронских цигарета; заштитне
кутије за уређаје електронских цигарета; ланац за
врат за електронске цигарете; чиштачи за
електронске цигарете; декоративне маске за
електронске цигарете; електрични чиштачи за
електронске цигарете; уређаји за чишћење
електронских цигарета; ароме, изузев есенцијалних
уља, за употребу код електронских цигарета; артикли
за пушаче (укључујући упаљаче за пушаче).
(210) Ж- 2020-2028
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KT & G CORPORATION, 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon 306-712, KR
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(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

FIIT CRISP
(511) 34 цигарете; дуван; дуван и артикли за пушаче;
хумидори, кутија за чување цигара; замена за дуван;
секачи за цигаре; цигаре; пепељаре за пушаче;
електронске цигарете; кертриџи за електронске
цигарете; штапићи за чишћење и дезинфекцију
електронских цигарета; средства за чишћење за
електронске цигарете; четкице за чишћење
електронских цигарета; јастучићи за чишћење
електронских
цигарета;
четке
за
чишћење
електронских цигарета; штапићи за чишћење
електронских цигарета; распршивачи за електронске
цигарете; заштитне кутије за електронске цигарете;
течни раствори за употребу код електронских
цигарета; никотински раствори за употребу код
електронских цигарета; течни никотински раствори
за употребу код електронских цигарета; заштитне
кутије за уређаје електронских цигарета; ланац за
врат за електронске цигарете; чиштачи за
електронске цигарете; декоративне маске за
електронске цигарете; електрични чиштачи за
електронске цигарете; уређаји за чишћење
електронских цигарета; ароме, изузев есенцијалних
уља, за употребу код електронских цигарета; артикли
за пушаче (укључујући упаљаче за пушаче).
(210) Ж- 2020-2029
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) KT & G CORPORATION, 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon 306-712, KR
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19, 11000,
Београд
(540)

FIIT VIOLA
(511) 34 цигарете; дуван; дуван и артикли за пушаче;
хумидори, кутија за чување цигара; замена за дуван;
секачи за цигаре; цигаре; пепељаре за пушаче;
електронске цигарете; кертриџи за електронске
цигарете; штапићи за чишћење и дезинфекцију
електронских цигарета; средства за чишћење за
електронске цигарете; четкице за чишћење
електронских цигарета; јастучићи за чишћење
електронских
цигарета;
четке
за
чишћење
електронских цигарета; штапићи за чишћење
електронских цигарета; распршивачи за електронске
цигарете; заштитне кутије за електронске цигарете;
течни раствори за употребу код електронских
цигарета; никотински раствори за употребу код
електронских цигарета; течни никотински раствори

ЗИС / RS / IPO

Ж
за употребу код електронских цигарета; заштитне
кутије за уређаје електронских цигарета; ланац за
врат за електронске цигарете; чиштачи за
електронске цигарете; декоративне маске за
електронске цигарете; електрични чиштачи за
електронске цигарете; уређаји за чишћење
електронских цигарета; ароме, изузев есенцијалних
уља, за употребу код електронских цигарета; артикли
за пушаче (укључујући упаљаче за пушаче).
(210) Ж- 2020-2031
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd.,
No.280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,,
Chengdu, Sichuan, , CN
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) 34
дуван; цигарете; кутије за цигарете
(табакере); орални вапоризатори за пушаче;
електронске наргиле; електронски уређаји за
инхалирање аеросола са садржајем никотина;
упаљачи за пушаче; филтери за цигарете; ароме за
дуван, осим етеричних уља; електронске цигарете.
(210) Ж- 2020-2032
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Милица Вукадиновић, Жарковачка 11,
11030, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(591) црна
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Ж
(511) 14 везице за кључеве; карике за кључеве од
неплеменитих метала; накит; накит за ципеле; накит за
шешире; неметални привесци за кључеве; привесци за
кључеве од вештачке коже; привесци за кључеве од
коже; привесци за кључеве од метала; привесци за
кључеве [прстенови за кључеве са ситним украсима или
украсним привесцима]; привесци за кључеве у облику
плочица; привесци [накит].
18 актен ташне; вишенаменске торбе; женске ташне;
кишобрани; кожни каишеви; кожни новчаници;
несесери; новчаници за кредитне картице; новчаници
који се могу причврстити о појас; новчаници који се
носе на ножном зглобу; новчаници који се носе на
ручном зглобу; новчаници који се носе на ручном
или ножном зглобу; новчаници [предмети од коже];
новчаници, нису од племенитих метала; огрлице,
поводци и одећа за животиње; одећа за кућне
љубимце; путне торбе; путне торбе за одећу; ранци;
руксаци; спортске торбе; торбе; џепни новчаници.
25 бандана мараме; беретке; визири, штитници од
сунца као покривала за главу; визир качкети; дечји
доњи веш; доњи веш; женска обућа; женска уникатна
модна одећа; женски доњи веш; женски купаћи
костими; знојнице; знојнице за главу; каишеви
[одећа]; капе; кравате; купаћи костими за децу;
мараме, шалови; мушки доњи веш; мушки купаћи
костими; обућа; обућа за децу; обућа за одрасле;
одећа; одећа за децу; одећа за жене; одећа за
мушкарце; рукавице [одећа]; трегери; униформе;
чарапе и плетена трикотажа; шешири.
(210) Ж- 2020-2033
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd.,
No.280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,,
Chengdu, Sichuan, , CN
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4, 11160,
Београд
(540)

(531) 28.03.00
(511) 34
дуван; цигарете; кутије за цигарете
(табакере); орални вапоризатори за пушаче;
електронске наргиле; електронски уређаји за
инхалирање аеросола који садржи никотин; упаљачи
за пушаче; филтери за цигарете; ароме за дуван, осим
етеричних уља; електронске цигарете.
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(210) Ж- 2020-2034
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd.,
No.280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,,
Chengdu, Sichuan, , CN
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.07.25; 26.11.06; 26.11.08; 26.11.11
(511) 34
дуван; цигарете; кутије за цигарете
(табакере); орални вапоризатори за пушаче;
електронске наргиле; електронски уређаји за
инхалирање аеросола који садржи никотин; упаљачи
за пушаче; филтери за цигарете; ароме за дуван, осим
етеричних уља; електронске цигарете.
(210) Ж- 2020-2035
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd.,
No.280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,,
Chengdu, Sichuan, , CN
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 28.03.00
(511) 34
дуван; цигарете; кутије за цигарете
(табакере); орални вапоризатори за пушаче;
електронске наргиле; електронски уређаји за
инхалирање аеросола који садржи никотин; упаљачи
за пушаче; филтери за цигарете; ароме за дуван, осим
етеричних уља; електронске цигарете.
(210) Ж- 2020-2036
(220) 20.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd.,
No.280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,,
Chengdu, Sichuan, , CN
ЗИС / RS / IPO
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(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) 34
дуван; цигарете; кутије за цигарете
(табакере); орални вапоризатори за пушаче;
електронске наргиле; електронски уређаји за
инхалирање аеросола са садржајем никотина;
упаљачи за пушаче; филтери за цигарете; ароме за
дуван, осим етеричних уља; електронске цигарете.
(210) Ж- 2020-2037
(220) 23.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Ана Ћурчић Костић, Каплара Момчила
Гаврића 7, 11000 , Београд, RS
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

Gralo
(511) 16
бележнице; бележнице за писање;
бележнице за скицирање; бележнице, нотеси; бели
картон; билтени са вестима [штампани материјал];
билтени [штампани материјал]; блокови за белешке;
блокови за записивање; блокови [канцеларијски
материјал]; брошуре; визит карте; визит картице;
држачи прибора за писање; едукативне карте
[материјал за учење]; етикете за обележавање;
етикете од папира или картона; зидни календари;
илустрације; канцеларијска папирна галантерија;
канцеларијске фасцикле; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; картице за
белешке; картице за писање кратких порука; картице
за уписивање података; коверте; кутије за паковање
од картона или папира; материјали за обуку и
наставу; материјали за писање; налепнице;
налепнице [канцеларијски прибор]; наставни
материјали од папира; натписи од папира; образовне
публикације;
огласне
табле
[канцеларијски
реквизити]; огласне табле штампане на папиру или
картону; огласни панои од папира или картона;
ознаке од папира или картона; папир за коверте;
папир за копирање; папир за паковање; папир за
публикације; папир за фотокопирање; папирне
висеће етикете; папирне етикете; папирне заставице;
ЗИС / RS / IPO
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папирне кесе; папирне кутије за паковање; папирне
посуде; празне картице; празне картице за белешке;
празни дневници; празни обрасци; приручници;
приручници за обуку; приручници са упутствима;
21 варјаче [кухињски прибор]; крпе за прашину;
крпе за чишћење; кухињске крпе; крпе за прање
посуђа; сунђерасте крпе за чишћење; подлоге за
кашике; дрвене кашике [кухињски прибор]; посуђе и
прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика;
шерпе; подметач за шерпе; металне шерпе;
преносиви лонци и шерпе за камповање; лонци;
поклопци за лонце; лонци, шерпе и тигањи за
кување, неелектрични; дршке за метле; дршке за
метле, неметалне; дршке за метле од дрвета; чаше за
пиће; гумени подметачи за чаше; чаше, папирне или
пластичне; подметачи за чаше од пластике која није
замена за текстил; посуде за воће; чиније за воће.
29 јаја; јаја препелице; кокошја јаја; обрађена јаја;
пачја јаја; јаја, млеко и млечни производи; месо;
димљено месо; замрзнуто месо; конзервисано месо;
млевено месо; обрађено месо; пакована меса; свеже
месо; суво месо; сушено месо; замрзнуто-сушено
месо; млеко; животињско млеко; кисело млеко; козје
млеко; кравље млеко; овчије млеко; органско млеко;
пастеризовано млеко; пуномасно млеко; полуобрано
млеко; напици од млека, у којима млеко преовлађује;
млеко и млечни производи; намази на бази млека;
напици на бази млека; производи од млека; сир од
козјег млека; умаци на бази млека; кремасти млечни
производи; десерти направљени од млечних
производа; сухомеснати производи; сланина;
сланина у комадићима; дехидрисано поврће;
исецкано поврће; конзервисано поврће; поврће,
прерађено; поврће у конзерви; поврће у теглама;
смрзнуто поврће; сушено поврће; усољено поврће;
замрзнуто воће и поврће; замрзнуто-сушено поврће;
конзервирано воће и поврће; концентрати на бази
поврћа за кување; намази на бази поврћа; некувано
поврће, припремљено; препарати за супу од поврћа;
прерађено воће и поврће; сушено воће и поврће
31 јаја за узгој, оплођена; воће, свеже; органско свеже
воће; органско свеже воће и поврће; свеже воће и
поврће; свеже воће, непрерађено; семе за узгој воћа и
поврћа; свеже воће и поврће, свеже зачинско биље;
свеже поврће; органско свеже поврће; семенке за
узгајање поврћа Семе траве; трава, природна; храна за
стоку; минералне соли за стоку; узгајана стока. храна за
животиње, храна за јачање животиња, храна за
преживање за животиње храна и пића за животиње,
храна за животиње која садржи ботаничке екстракте
41 организовање и вођење догађаја из области
спорта; услуге подучавања у области спорта;
организовање догађаја из области спорта у
добротворне сврхе; пружање информација које се
односе на спорт; стављање на располагање објеката
за физичко васпитање, игре и спорт; услуге
119

Ж
образовања и обуке које се односе на спорт; услуге
образовања и оспособљавања које се односе на
спорт; услуге рекреације; услуге за рекреацију и
разоноду; услуге клуба за здравље и рекреацију;
стављање на располагање објеката и услуга за
рекреацију; пружање објеката и опреме за рекреацију
и слободне активности; изнајмљивање преносивих
седишта за смештај на спортском објекту; услуге
клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање];
издавање штампаног материјала и текстова, осим
рекламних
текстова;
издавање
штампаног
материјала, и у електронском формату, осим у
рекламне сврхе.
43
изнајмљивање
привременог
смештаја;
организовање и пружање привременог смештаја;
пружање
привременог
смештаја;
пружање
привременог смештаја за госте; организовање
хотелског смештаја; пружање привременог смештаја
за становање; пружање привременог смештаја у
апартманима; пружање привременог смештаја у
викендицама; пружање привременог смештаја у
пансионима; пружање смештаја за одмор; пружање
смештаја у хотелима и мотелима; резервација и
ангажовање привременог смештаја; резервација
привременог смештаја у викендицама; резервисање
привременог смештаја; резервисање смештаја у
кампу; услуге агенција за пружање смештаја; услуге
смештаја за кућне љубимце; изнајмљивање
привременог
смештаја
у
викендицама
и
апартманима; изнајмљивање привременог смештаја у
вилама и бунгаловима; пружање информација о
смештају преко интернета; пружање информација о
услугама
привременог
смештаја;
пружање
привременог смештаја за одојчад и основце;
резервација привременог смештаја путем интернета;
услуге агенције за резервисање привременог
смештаја; изнајмљивање соба као привременог
смештаја за становање; обезбеђивање хране, пића и
повременог смештаја за госте; пружање информација
о услугама привременог смештаја преко интернета;
пружање привременог смештаја и услуга кетеринга
гостима; пружање привременог смештаја као део
угоститељских пакета; услуге пружања хране и пића,
као и привременог смештаја; пружање информација
преко интернета у вези са резервацијом смештаја;
пружање привременог смештаја у сеоским
домаћинстивима
која
се
баве
туризмом;
консултантске услуге које пружају телефонски колцентри и линије за помоћ у области привременог
смештаја; изнајмљивање кућа за одмор; услуге
изнајмљивања кућа за одмор; услуге кетеринга;
кетеринг хране и пића; услуге кетеринга за пријеме;
услуге кетеринга на отвореном; услуге кетеринга у
пословне сврхе; услуге ресторана, барова и
кетеринга; услуге ресторана и кетеринга; пружање
услуга кетеринга за изложбени простор; услуге
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кетеринга за снабдевање храном и пићем; пружање
услуга кетеринга хране и пића за спортске догађаје,
концерте, конвенције и изложбе; пружање хране и
смештаја
у
здравственим
центрима
специјализованим за промовисање општег здравља и
добробити покровитеља.
44 пружање информација у области медицине;
услуге алтернатнивне медицине; услуге спортске
медицине;
киропрактика,
физиотерапија,
акупунктура, остеопатија, спортска медицина,
масажа и парамедицинске услуге; спа услуге;
здравствене спа услуге за здравље и добробит тела и
духа; здравствене спа услуге за здравље и добробит
тела и духа, које укључују масажу, третмане за негу
лица и тела и козметичке услуге неге тела; пружање
информација у области здравља и велнеса;
саветовање у области менталног здравља и велнеса;
козметичке услуге за негу тела; услуге здравствене и
козметичке неге; услуге козметичких третмана лица
и тела; консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; услуге здравствене и козметичке неге
које се пружају у саунама, салонима лепоте,
санаторијумима, фризерским салонима и салонима за
масажу; услуге фризерских салона; услуге
фризерских салона за жене; услуге неге лепоте и
фризерске услуге; пружање услуга сауне, салона
лепоте, фризерских салона и масажа; услуге
маникира и педикира; услуге педикира; процена
опасности по здравље; услуге бриге о менталном
здрављу; услуге саветовања о здрављу; саветодавне
услуге у вези са здрављем; здравствене спа услуге за
здравље и добробит тела и духа које се нуде у
здравственим одмаралиштима, гајење биљака, узгој
биљака, услуге гајења биљака, консултантске услуге
у вези са узгојем биљака.
(210) Ж- 2020-2038
(220) 23.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) HERTZ SYSTEM, INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

HERTZ MY BUSINESS
(511) 35 услуге чланства у клубу наиме, пружање
попуста на изнајмљивање возила.
37 услуге чишћења аутомобила.
39 услуге изнајмљивања возила.
(210) Ж- 2020-2066
(220) 25.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића
67/17, 11070, Нови Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(540)

VALTRA
(511) 5 пестициди; хербицид у пољопривреди.
(210) Ж- 2020-2067
(220) 25.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића
67/17, 11070, Нови Београд, RS
(540)

KARTHUS
(511) 5 пестициди; хербицид у пољопривреди.
(210) Ж- 2020-2069
(220) 26.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) OPTIMUS PHARMACEUTICALS, Милутина
Миланковића 9ж, 11070, Нови Београд, RS
(540)

Ж
(210) Ж- 2020-2074
(220) 26.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20,
51000 Rijeka, HR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ФЕМИНАЛ
(511) 3: парфимерија, козметика,тоалетни производи.
5: фармацеутски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететске супстанце прилагођене за
употребу у медицини.
(210) Ж- 2020-2079
(220) 27.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Филип Миљковић, Крушевачка 30, Београд, RS
(740) Адвокат Урош Недељковић, Браће Јерковића
145, 11000, Београд
(540)

VISTER

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава- Pantone 7455C, CMYK-82-60-0-0, RGB
76-93-163 #4C5DA3, зелена-Pantone 382C, CMYK-360-100-0, RGB 180-204-52 #B4CC34.
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицине или
ветеринарску употребу, храна за бебе.
(210) Ж- 2020-2071
(220) 26.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) OPTIMUS PHARMACEUTICALS, Милутина
Миланковића 9ж, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицине или
ветеринарску употребу, храна за бебе.
ЗИС / RS / IPO

(511) 35
дистрибуција рекламног материјала;
дизајнирање рекламног материјала; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање
продајних
штандова; истраживање тржишта; испитивање
јавног
мњења;
консултације
о
стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
пословним
организовањем;
консултације
у
пословном управљању; маркетиншка истраживања;
маркетинг; обезбеђивање он- лајн тржишта за купце
и продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; пословно управљање за
сценске уметнике; продукција програма телевизијске
продаје; производња рекламних филмова; пружање
пословних информација путем Интернет странице;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко телевизије; услуге односа са јавношћу; услуге
подуговарања; аутсорсинг (помоћ у пословању);
услуге рекламних агенција.
38 комуникација преко мреже оптичких влакана;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пружање информација у области
телекомуникација; пружање услуга онлајн форума;
пружање услуга телекомуникационих канала за
услуге телешопинга; слање порука; стриминг
[проток] података; услуге видеоконференција; услуге
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електронског билтена [телекомуникационе услуге];
услуге новинских агенција; форуми [причаонице] на
друштвеним
мрежама;
емитовање
кабловске
телевизије; бежично емитовање.
42
ажурирање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; графички дизајн; графички дизајн
промотивног материјала; дизајнирање рачунарског
софтвера;
дизајнирање
рачунарских
система;
електронско похрањивање података; изнајмљивање веб
сервера; изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и
одржавање веб страница за друге; инсталирање
рачунарског софтвера; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма, осим
физичког конвертовања; консултације о безбедности
интернета; креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе технологије]; научна истраживања;
обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] на
интернету; одржавање рачунарског софтвера; платформа
као услуга [PaaS]; праћење рачунарских система
даљинским приступом; пружање информација у вези са
рачунарским технологијама и програмирањем путем
веб-сајта; пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене пријаве за мрежне
софтверске апликације; развој рачунарских платформи;
развој софтвера у оквиру издавања софтвера; рачунарско
програмирање; рачунарство у облаку; саветовање о
изради веб сајтова; саветовање у вези информационих
технологија; саветовање у области рачунарског
софтвера; саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; саветодавне услуге из области технологије;
сервер хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS];
умножавање
рачунарских
програма;
услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аугсорсинга; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
чување резервне копије података ван мреже.
(210) Ж- 2020-2084
(220) 27.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Jiaodong South Road
48, Jiaozuo, Henan, CN
(740) Адвокат Бојана Веселиновић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)
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(531) 01.15.23; 18.01.21; 26.11.21; 27.01.05; 27.03.15; 27.05.17
(511) 12
аутомобилске гуме; спољни омотачи
пнеуматских гума; гуме за точкове возила; газишта
за протектирање гума; пнеуматске гуме; унутрашње
гуме за пнеуматике; тврде гуме за точкове возила;
лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих
гума; пена за пнеуматике; ексери за гуме.
(210) Ж- 2020-2086
(220) 27.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Jiaodong South Road
48, Jiaozuo, Henan, CN
(740) Адвокат Бојана Веселиновић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(531) 18.01.21; 27.05.08; 27.05.17
(511) 12
аутомобилске гуме; спољни омотачи
пнеуматских гума; гуме за точкове возила; газишта
за протектирање гума; пнеуматске гуме; унутрашње
гуме за пнеуматике; тврде гуме за точкове возила;
лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих
гума; пена за пнеуматике; ексери за гуме.
(210) Ж- 2020-2087
(220) 27.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Jiaodong South Road
48, Jiaozuo, Henan, CN
(740) Адвокат Бојана Веселиновић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.23; 18.01.21; 27.03.12; 27.03.15; 27.05.17
(511) 12
аутомобилске гуме; спољни омотачи
пнеуматских гума; гуме за точкове возила; газишта
за протектирање гума; пнеуматске гуме; унутрашње
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гуме за пнеуматике; тврде гуме за точкове возила;
лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих
гума; пена за пнеуматике; ексери за гуме.
(210) Ж- 2020-2088
(220) 30.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224,
Врчин, RS
(540)

FRELIZON
(511) 1 ђубрива.
5 пестициди.
(210) Ж- 2020-2089
(220) 30.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) M&I Systems, co. d.o.o., Булевар војводе Степе
16, 21000, Нови Сад, RS
(740) Никола Балабан, Јована Бошковића 004/1/3,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.02
(511) 35 анализа пословног управљања и саветовање
из области пословања; анализирање пословног
управљања;
информативне,
саветодавне
и
консултантске услуге које се односе на пословно
управљање и пословну администрацију која се пружа
електронским путем или преко интернета;
књиговодство
за
управљање
трошковима;
комерцијално
управљање;
компјутеризовано
канцеларијско
управљање;
компјутеризовано
управљање пописом; компјутеризовано управљање
пословним подацима; компјутеризовано управљање
централним
и
пословним
датотекама;
компјутеризовано централно управљање подацима;
компјутерско управљање подацима; консултантске и
саветодавне услуге које се односе на пословно
управљање; консултантске и саветодавне услуге које
се односе на систематизацију особља, запошљавање
и управљање; консултантске услуге које се односе на
управљање пословним процесом; консултације у
пословном управљању; консултовање у вези са
индустријским управљањем; планирање пословног
управљања; помоћ из области пословног управљања;
ЗИС / RS / IPO

Ж
пословно управљање; управљање базама података;
управљање запосленима; управљање инвентаром;
управљање комерцијалним пословима; управљање
компјутеризованим
досијеима;
управљање
компјутеризованом базом података; управљање
корисничким
услугама;
управљање
људским
ресурсима; управљање односима с купцима;
управљање пореском документацијом; управљање
пословним активностима; управљање пословним
извештајима; управљање пословним информацијама;
управљање пословним пројектима; управљање
пословним пројектима и администрација; управљање
програмима везаним за лојалност потрошача;
управљање програмима за подстицај продаје;
управљање програмима лојалности који укључују
попусте или подстицаје; управљање продајним
налозима;
управљање
продајом;
управљање
трошковима; управљање финансијским извештајима;
управљање
централном
датотеком;
услуге
регрутовања и управљања људским ресурсима;
услуге
управљања
пословним
процесом;
42
дизајнирање рачунарских система; израда
рачунарских програма; одржавање рачунарских
програма; писање рачунарских програма; развој
рачунарских програма; развој рачунарских система;
умножавање рачунарских програма; услуге подршке
за рачунарски софтвер; услуге техничке подршке за
рачунарски софтвер;
(210) Ж- 2020-2090
(220) 30.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) DELTA AGRAR DOO BEOGRAD , Аутопут
за Загреб 35, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.17
(511) 5 инсектициди; фунгициди; хербициди.
(210) Ж- 2020-2092
(220) 30.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) DELTA AGRAR DOO BEOGRAD , Аутопут
за Загреб 35, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.17; 27.07.17
(511) 5 инсектициди; фунгициди; хербициди.
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Ж
(210) Ж- 2020-2093
(220) 30.11.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Слађана Јовановић, Светозара Марковића
40а, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.22
(511) 25 женске чарапе; капе; чарапе и плетена
трикотажа; шалови за врат; боди [женско рубље];
џемпери; пуловери; блузе, кошуље; кошуље кратких
рукава; одећа; комплети [одећа]; корсети; одела;
готова, конфекцијска одећа; панталоне; рукавице
[одећа]; сукње; спортске мајице, одећа за плажу;
пиџаме; хаљине; гаће; купаће гаће; мајице; маске за
спавање; хаљине на трегере; хаљине без рукава.
(210) Ж- 2020-2095
(220) 01.12.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York, 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)
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(531) 01.15.23; 26.11.03; 26.11.09
(511) 5
фармацеутски препарати; санитарни
препарати за медицинску намену; вакцине.
(210) Ж- 2020-2096
(220) 01.12.2020.
(442) 29.01.2021.
(731) Zhuhai National Resources & Jingjie Printing
Technology Co., Ltd, 3rd Floor, Precision Workshop,
No. 2 ShengLi Road, Sanzao town, Zhuhai, Guangdong
province 519040, CN
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд
(540)

(531) 26.13.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) 2 фарбе; пигменти; штампарско мастило;
мастило за фотокопир апарате [тонер]; тонери за
копир машине; кертриџи за тонере, напуњени, за
штампаче и фотокопир апарате; јестиво мастило;
кертриџи за штампаче напуњени јестивим мастилом;
кутије за мастило за калкулаторе, штампаче и писаће
машине; тонери за копир апарате.
9 компјутерски периферни уређаји; штампачи за
компјутере; скенери; електронске етикете за
производе; тонер кертриџи, празни, за штампаче и
фотокопире; машине за фактурисање; апарати за
цртање шема; фотокопир апарати; телепринтери.
16 папир; траке од папира;несензибилан фото папир;
папир за копирање; индиго папир за умножаваче;
папирне траке и картице за бележење компјутерских
програма; мастило; мастиљаве траке; штампарски
комплети, покретни [канцеларијски реквизит];
мастиљаве траке за компјутерске штампаче.
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ИСПРАВКА ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА
(210) Ж- 2020-1798
(220) 16.10.2020.
(442) 30.10.2020.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12,
11000, Београд
(540)

Glivon
(511) 5 лекови за медицинску употребу.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.12.2020. - 15.01.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/266 промењена је у Mercator-S doo ,
Аутопут за Загреб 11А, Београд-Нови Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/267 промењена је у Mercator-S doo, Аутопут
за Загреб 11А, Београд-Нови Београд , RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/268 промењена је у Mercator-S doo ,
Аутопут за Загреб 11А, Београд-Нови Београд,
Аутопут за Загреб 11А, Београд-Нови Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/269 промењена је у
Mercator-S doo ,
Аутопут за Загреб 11А, Београд-Нови Београд, RS;
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Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/270 промењена је у Mercator-S doo ,
Аутопут за Загреб 11А, Београд-Нови Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/271 промењена је у Mercator-S doo
, Аутопут за Загреб 11А, Београд-Нови Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/1003 промењена је у Фондација Алек
Кавчић, Синђелићева 30, стан 5, 11000 Београд, RS;

Промена пренос права
За пријаву жига бр. Ж- 2020/904 извршен је
пренос на Kavat d.o.o. , Neobarje bb-industrijsko
uslužna zona, , 72290 Novi Travnik, BA;
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 79403
(210) Ж- 2020-964

(181) 22.06.2030.
(220) 22.06.2020.
(151) 16.12.2020.
(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12,
1000 Skoplje, MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GLOFTRINID
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79404
(210) Ж- 2020-536

(181) 14.04.2030.
(220) 14.04.2020.
(151) 16.12.2020.
(732) Андреј Кулунџић, Дебарска 14, 11000,
Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(591) црна и црвена.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање
живота и обуку; апарати и инструменти за
провођење,
прекидање,
трансформацију,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје; апарати за снимање, пренос и репродуковање
звука или слике; магнетни носиоци података,
дискови за снимање; аутоматске машине и
механизми за апарате који се покрећу новцем или
жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података и компјутери; апарати за гашење
пожара; нарочито снимљене аудио и видео траке и
други носачи података, укључујући ЦД, ДВД.
Кл. 16:
хартија, картон ; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев

ЗИС / RS / IPO

апарата); пластични материјал за паковање ;
штампарска слова; клишеи; нарочито периодична
издања часописа и других публикација на тему
аутомобилизма, саобраћаја и спорта, укључујући на
тему
ваздухоплова,
водених
пловила.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; нарочито
капе и качкети.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли ; украси за јелке; нарочито артикли и
реквизити
везани
за
аутомобилски
спорт.
Кл. 38: телекомуникације; интернет услуге у вези са
робама и другим услугама овде наведеним.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; нарочито
такве услуге у вези са аутомобилизмом.
(111) 79405
(210) Ж- 2020-537

(181) 14.04.2030.
(220) 14.04.2020.
(151) 16.12.2020.
(732) Андреј Кулунџић, Дебарска 14, 11000,
Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање
живота и обуку; апарати и инструменти за
провођење,
прекидање,
трансформацију,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје; апарати за снимање, пренос и репродуковање
звука или слике; магнетни носиоци података,
дискови за снимање; аутоматске машине и
механизми за апарате који се покрећу новцем или
жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података и компјутери; апарати за гашење
пожара; нарочито снимљене аудио и видео траке и
други носачи података, укључујући ЦД, ДВД.
Кл. 16:
хартија, картон ; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
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намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање ;
штампарска слова; клишеи; нарочито периодична
издања часописа и других публикација на тему
аутомобилизма, саобраћаја и спорта, укључујући на
тему ваздухоплова, водених пловила.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; нарочито
капе и качкети.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли украси за јелке; нарочито артикли и
реквизити
везани
за
аутомобилски
спорт.
Кл. 38: телекомуникације; интернет услуге у вези са
робама и другим услугама овде наведеним.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; нарочито
такве услуге у вези са аутомобилизмом.
(111) 79406
(210) Ж- 2020-585

(181) 29.04.2030.
(220) 29.04.2020.
(151) 16.12.2020.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат
Реља Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(111) 79408
(210) Ж- 2020-779

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 16.12.2020.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

RECY CLEAN
(511) Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 79409
(210) Ж- 2020-640

(181) 11.05.2030.
(220) 11.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Књаз Милош а.д., Јужна инд. зона б.б., 34300,
Аранђеловац, RS
(740) Адријана Деспотовић, Јужна инд. зона б.б.,
34300, Аранђеловац
(540)

MARLBORO FUSION SUMMER
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе,
дуван за увијање цигарета, дуван за луле, дуван за
жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у
праху); замена за дуван (за немедицинску употребу);
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, укључујући папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете, табакере, пепељаре, луле,
џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче, шибице.
(111) 79407
(210) Ж- 2020-836

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 16.12.2020.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

OPTINYTE
(511) Кл. 1: хемијски производи који се користе у
земљишту ради очувања хранљивих састојака за
биљке.
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(531) 19.07.01; 19.07.10; 25.01.06; 25.01.18; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, црвена.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати, витамини; витамински
додаци у таблетама за справљање газираних
напитака када се помешају са водом; витамински
препарати; витамински препарати и супстанце;
витаминско минерални дијететски додаци исхрани;
витаминско минерални додаци исхрани, минералне
воде за медицинску употребу, соли минералне воде,
соли минералне воде.
Кл. 32:
селтзер вода; ароматизована вода;
ароматизована минерална вода; безалкохолна пића;
вода за пиће; воде (пића); воћни коктели,
безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се
користе за припрему напитака; воћни напици; воћни
напици
и
воћни
сокови;
воћни
нектар
(безалкохолни); газирана безалкохолна пића;
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газирана вода; газирана минерална вода; газирани
воћни сокови; изворска вода; изотоници; кокосова
вода (напитак); коктели, безалкохолни; коле
(безалкохолна пића); концентровани воћни сокови;
лимунаде; литијум вода; минерална вода (пиће);
минералне и газиране воде и остали безалкохолни
напици; минералне и содне воде; напици за
спортисте обогаћени протеинима; напици са укусом
воћа; негазирана безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића; сода вода; стоне воде; тоник;
флаширана вода за пиће.
(111) 79410
(210) Ж- 2020-61

(181) 21.01.2030.
(220) 21.01.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 07.11.10; 18.05.01; 18.05.03; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) 1) тамно плава : пантоне 2748Ц, 2) светло плава
: Пантоне 292Ц, 3) тамно сива Пантоне 421Ц
(511) Кл. 1: хемикалије које се користе у индустрији,
науци и фотографији, као и у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; необрађене вештачке
смоле, необрађена пластика; ђубрива; смеше за
гашење пожара; препарати за каљење и лемљење;
хемијске супстанце за конзервирање хране;
супстанце за штављење; лепкови који се користе у
индустрији; хемијски адитиви за употребу у
производњи мазива; хемијски адитиви; хемијски
адитиви за мазива; детерџентни адитиви мазивима;
деривати петролеја; петролејски распршивачи;
катализатори пуцања петролеја; хемијски адитиви за
бензин; детерџентни адитиви бензину; хемијски
адитиви за лож уље; хемијски производи који се
добијају од петролеја; адитиви за попуњавање
нафтних реѕервоара водом; хемијски препарати за
распршивање петролеја; адитиви (хемијски) за
производе од петролеја; течности за употребу у
нафтној индустрији; хемијски адитиви за течности за
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нафтне бушотине; хемијски адитиви за дизел гориво;
катализатори за употребу у индустрији прераде
нафте; хемикалије за употребу у индустрији прераде
нафте; хемикалије за употребу при формирању
нафтних бушотина; адитиви за повећање октанског
броја бензина; полимери за употребу при бушењу и у
нафтној индустрији; течности за употребу при
превозу посебних материја у нафтним бушотинама;
хемијски додаци за цемент за нафтне бушотине;
заптивне смеше за заустављање цурења из нафтних
резервоара [хемикалије].
Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива; једињења
за апсорпцију, влажење и везивање прашине; горива
(укључујући бензин за моторе) и запаљиве материје;
свеће и фитиљи за осветљавање; уља за
подмазивање; уља за турбине; синтетичка уља;
минерална уља; масти за подмазивање; аутомобилска
мазива; аутомобилска мазива за моторе аутомобила;
уља за подмазивање мотора за моторна возила;
мазива за моторна возила; универзална мазива;
мазива за нафтне бушилице; уље за поморска возила;
мазива за употребу у индустријским процесима;
синтетичка мазива; масти; аутомобилске масти;
масти за подмазивање возила; масти за кочнице;
петролеј; сирова нафта; нафта за осветљавање;
вештачки петролеј; течни петролејски гас;
нуспроизводи
петролеја;
петролејски
кокс;
петролејски етар; индустријско лож уље; нафтни гас;
лигроин; петрохемијски додаци за бензин; горива на
бази нафте; горива на бази сирове нафте; течни
петролејски гасови за употребу у моторним
возилима; лож уље за грејање домаћинстава; течни
петролејски гасови за употребу у домаћинствима;
течни петролејски гасови за употребу у индустрији;
појачивачи сагоревања (петролејски производи);
адитиви (не-хемијски) за петролејске производе;
петролејски кокс који се користи као гориво; лож
уље за индустријско грејање; једињења за
апсорпцију прашине на бази петролеја; адитиви (нехемијски) за горива; дизел; мазут; сирова нафта;
моторна уља.
Кл. 7:
машине за управљање, аутоматске
(манипулатори); пумпе за точење горива за
бензинске станице; самоподешавајуће пумпе за
горива; апарати за подизање; механизми за подизање
возила; механизми за подизање приколица;
инсталације за одувавање прашине за потребе
чишћења; додаци за усисиваче за прскање парфема и
средстава за дезинфекцију; машине за усисавање за
индустријске потребе; аутоматске машине за
продају; инсталације за уклањање прашине за
потребе
чишћења;
дизалице
(машине);
електромеханичке машине за хемијску индустрију;
кранови (апарати за подизање); покретни мостови;
апарати за управљање за утоварање и истоварање;
сортирне машине за индустрију; машине за
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рафинисање нафте; инсталације за прање возила;
ручни алати, изузев оних којима се ручно управља;
машине за чишћење и апарати за чишћење,
електрични; уређаји за чишћење који користе пару;
апарати за чишћење под високим притиском;
апарати за конверзију горива за моторе са
унутрашњим сагоревањем; уређаји за штедњу горива
за моторе и погонске моторе; машине за прање које
се покрећу кованицама; пумпе за подмазивање;
каталитички претварачи; апарати за конверзију
горива за моторе са унутрашњим сагоревањем;
машине за транспорт; машине и апарати за чишћење,
електрични; пнеуматски транспортери; инсталације
за прање возила; ваздушни јастуци као уређаји за
возила у покрету; пнеуматски цевни водови; машине
за катранисање; машине за испирање; машине за
пресовање; компресори (машине); електрични
апарати за заваривање; апарати за заваривање,
електрични; машине за заптивање за индустријске
потребе; траке за транспортере; платформе за
утоваривање; издувне машине за компресију,
избацивање и пренос гасова; електрични дизел
генератори; машине за пумпање на нафтним
бушотинама; постројења за бушење нафте; алати за
бушење нафте; нафтне пумпе за моторе за копнена
возила; опрема за пољопривреду, превоз земље,
грађевину, вађење нафте и гаса и рударство.
Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; дизел мотори за копнена возила.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови; малопродајне
услуге у вези са: хемикалијама које се користе у
индустрији, науци, фотографији, као и у
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству,
необрађеним вештачким смолама, необрађеним
пластичним материјама; ђубривима; смешама за
гашење пожара; препаратима за каљење и лемљење;
хемијским супстанцама за конзервирање хране;
материјама за штављење; лепљивим супстанцама
које се користе у индустрији; хемијским адитивима
који се користе у производњи мазива; хемијским
адитивима; хемијским адитивима за мазива;
детерџентним адитивима за мазива; дериватима
петролеја; адитивима за дисперзију петролеја;
катализаторима за пуцање петролеја; хемијским
адитивима бензина; детерџентним адитивима
бензину; хемијским адитивима за лож уља;
хемијским производима који се добијају од
петролеја; адитивима за попуњавање нафтних
резервоара водом; хемијским супстанцама за
дисперзију петролеја; адитивима (хемијски) за
производе од петролеја; течностима за употребу у
нафтној индустрији; хемијским адитивима за
течности за нафтне бушотине; хемијским адитивима
за дизел горива; катализаторима за употребу у
индустрији прераде нафте; хемикалијама за употребу
130

Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1
у индустрији прераде нафте; хемикалијама за
употребу у формирању нафтних бушотина;
адитивима за повећање октанског броја бензина;
полимерима за употребу у бушењу и нафтној
индустрији; течностима за употребу при транспорту
одређених материја у нафтним бушотинама;
хемијским адитивима за цемент за нафтне бушотине;
заптивним смешама за заустављање цурења из
нафтних резервоара (хемикалије); индустријским
уљима и мастима; мазивима; смешама за апсорпцију,
влажење и везивање прашине; горивима (укључујући
бензин за моторе) и запаљивим материјама; свећама
и фитиљима за осветљење; моторним уљима; уљем
за подмазивање; уљима за турбине; синтетичким
уљима;
минералним
уљима;
мазивима
за
подмазивање;
аутомобилским
мазивима;
аутомобилским мазивима за моторе аутомобила;
уљем за подмазивање за моторе моторних возила;
мазивима за моторна возила; вишенаменским
мазивима; мазивима за нафтне бушилице; уљима за
поморка возила; мазивима за употребу у
индустријским процесима; синтетичким мазивима;
мастима; мастима за аутомобиле; мастима за
подмазивање
возила;
мастима
за
кочнице;
петролејом; сировом нафтом; запаљивим уљима;
вештачким петролејом; течним петролејским гасом;
нуспроизводима петролеја; петрол коксом; петрол
етером; индустријским лож уљима; нафтним гасом;
лигроином; петрохемијским адитивима за бензин;
горивима добијеним од нафте; горивима добијеним
од сирове нафте; течним нафтним гасовима за
употребу у моторним возилима; лож уљима за
грејање
домаћинстава;
течним
петролејским
гасовима за употребу у домаћинству; течним
петролејским гасовима за употребу у индустрији;
појачивачима сагоревања (петролејски производи),
адитивима (не-хемијским) за прозиводе од петролеја;
петрол коксом који се користи као гориво; лож уљем
за индустријско грејање; смешама за упијање
прашине на бази петролеја; адитивима (не хемијским) за горива; дизелом; мазутом; сировом
нафтом; моторним уљем; машинама за управљање,
аутоматским (манипулатори); пумпама за точење
горива за бензинске станице; пумпама за гориво које
се саме регулишу; апаратима за подизање;
механизмима за подизање возила; механизмима за
подизање приколица; инсталацијама за избацивање
прашине за потребе чишћења; наставцима за
усисиваче за распршивање парфема и средстава за
дезинфекцију; усисним машинама за индустријске
сврхе;
аутоматским
машинама
за
продају;
инсталацијама за уклањање прашине за потребе
чишћења; дизалицама (машине); електромеханичким
машинама за хемијску индустрију; крановима
(апарати за подизање); покретним мостовима;
уређајима за руковање за утовар и истовар;
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машинама за сортирање за индустрију; машинама за
прераду нафте; инсталацијама за прање возила;
ручним алатима изузев оних којима се ручно
управља; машинама и апаратима за чишћење,
електричним; уређајима за чишћење на пару;
апаратима за чишћење под високим притиском;
апаратима за конверзију горива за моторе са
унутрашњим сагоревањем; уређајима за штедњу
горива за моторе и погонске моторе; машинама за
прање које се покрећу кованицама; пумпама за
подмазивање;
катализаторима;
машинама
за
транспорт; пнеуматским транспортерима; ваздушним
јастуцима као уређајима за возила у покрету; цевним
водовима пнеуматским; машинама за катранисање;
инсталацијама за прање за возила; машинама за
испирање; машинама за пресовање; компресорима
(машине); апаратима за електрично варење;
машинама за заптивање за индустријске сврхе;
тракама за транспортере; платформама за утовар;
издувним машинама за компресију, избацивање и
пренос гасова; дизел електричним агрегатима;
машинама за пумпање за нафтне бушотине;
бушилицама за нафту; алатима за бушење нафте;
нафтним пумпама за моторе за копнена возила;
опремом за пољопривреду, превоз земље, грађевину,
вађење нафте и гаса и рударство; возилима,
апаратима за кретање по копну, ваздуху или води;
дизел моторима за копнена возила.
Кл. 37: услуге обнављања гума за возила; услуге
оправке пумпи; услуге прања аутомобила; услуге
лакирања; услуге вулканизације гума (поправка);
услуге бушења дубоких нафтних или гасних извора;
услуге уградње, одржавања и поправке машина;
услуге фабричке градње; уградња и поправка
електричних уређаја; уградња и поравка опреме за
грејање; услуге чишћења возила; услуге надзора над
грађевинским конструкцијама (управљање); услуге
поправке и одржавања горионика; услуге чишћења и
поправке котлова; услуге подмазивања возила;
услуге вађења руде; услуге уградње, поправке и
одржавање
машина;
услуге
изнајмљивања
грађевинске опреме; услуге изнајмљивања машина за
прање веша; услуге чишћења возила; услуге прања
моторних возила; услуге прања возила; услуге
полирања возила; услуге одржавања возила; услуге
одржавања и поправке возила; услуге конструисања
и одржавања цевовода; услуге сервисних станица за
возила (допуна горива и одржавање); услуге
одржавања возила, сервисних станица (бензинских
пумпи); услуге поправке или одржавања опреме на
бензинским пумпама, услуге пружања информација
које се односе на поправку или одржавање опреме на
бензинским пумпама; услуге пумпања нафте; услуге
регулације нафтних горионика; услуге изградње
нафтних цевовода; услуге облагања нафтних
цевовода; услуге пумпања сирове нафте; услуге
ЗИС / RS / IPO
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вађења нафте; услуге истраживања нафтних поља за
вађење нафте; услуге бушења за добијање сирове
нафте; услуге изградње и одржавања цевовода; услуге
бушења (бушотине) уз испирање водом и уљем; услуге
фугног ојачавања нафтних платформи; услуге бушења
за нафту и гас; услуге изградње структура за
производњу сирове нафте; услуге изградње структура
за складиштење сирове нафте; услуге изградње
структура за транспорт сирове нафте; услуге
обезбеђивања црева за нафтне бушотине, изградња
цевовода и уградње бушних цеви.
Кл. 39: услуге транспорта; услуге паковања и
складиштења робе; услуге транспорта нафте; услуге
складиштења нафте; услуге складиштења нафтног
горива; услуге транспорта сирове нафте; услуге
дистрибуције нафте; услуге транспорта цевоводима;
услуге информисања које се односе на транспорт
петролеја.
Кл. 40: услуге прераде смећа и отпада; услуге обраде
отпада (прерада); услуге спаљивања отпада и смећа;
услуге уништавања отпада и смећа; услуге
деконтаминације опасних материјала; услуге абразије;
услуге рафинерије; услуге изнајмљивања котлова; услуге
обраде нафте; услуге давања информација у вези са
обрадом материјала; услуге израде котлова; услуге
обраде нафте; услуге ломљења нафтних бушотина;
услуге санирања услед изливања нафте; услуге
пречишћавања
петролејских
производа;
услуге
пречишћавања сирове нафте; услуге обраде нафте;
услуге обраде отпадне нафте; услуге обраде гаса и
нафте; услуге саветовања које се односе на санацију
нафтног загађења; услуге обраде горива.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и дизајн у вези са њима; услуге индустријске анализе
и истраживања; услуге дизајна и развоја рачунарског
хардвера и софтвера; услуге истраживања нафте;
услуге тестирања нафтних бушотина; услуге мерења
нафтних поља; услуге анализе нафтне натопљености;
услуге мерења нафтних пукотина; услуге анализе
експлоатације нафтних поља; услуге припреме
мерења нафтних корита; услуге припреме мерења
нафтних пукотина; услуге дизајна прегледа нафтних
поља; услуге истраживања са циљем лоцирања
извора нафте; услуге истраживања и претраживања
нафте и гаса; услуге геофизичког истраживања за
нафтну индустрију; аналитичке услуге које се односе
на истраживање нафтних поља; аналитичке и услуге
тестирања које се односе на нафтну индустрију;
аналитичке и услуге тестирање на пољу нафтне
експлоатације; аналитичке и услуге тестирања које
се односе на поље експлоатације нафте; услуге
вођења студија изводљивости у вези са
истраживањем нафтних поља; услуге геофизичког
истраживања за индустрију нафте, гаса и рударства;
усуге тумачења и анализа снимака магнетном
резонанцом за петролејску индустрију.
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Ж
(111) 79411
(210) Ж- 2020-922

(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) EcoMet Reciklaža DOO Loznica, Јована
Цвијића 11, 15300, Лозница, RS
(540)

Akteh
(511) Кл. 9: акумулатор, електрични; акумулатори
[батерије]; акумулатори, електрични, за возила;
акумулатори за аутомобиле.
(111) 79412
(210) Ж- 2020-625

(181) 11.05.2030.
(220) 11.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) BIMAL SUNCE d.o.o., Стапарски пут б.б.,
25000, Сомбор, RS
(540)

SUNCE
(511) Кл. 29: јестива уља и масти.
(111) 79413
(210) Ж- 2020-624

(181) 08.05.2030.
(220) 08.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) BIMAL SUNCE d.o.o., Стапарски пут б.б.,
25000, Сомбор, RS
(540)

(591) зелена; црвена; црна; бела.
(511) Кл. 7: пољопривредне машине наиме: плугови,
атомизери, сетвоспремачи, житне сејалице, мулчери,
механички расипачи, тањираче, механички берачи,
елеватори, сејалице семена, косилице; рото фрезе,
растурачи стајњака, сакупљачи сена, подривачи,
комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као
делови гусеничара на пољопривредним машинама;
жетелице за употребу у пољопривреди; машине за
балирање за употребу у пољопривреди; машине за
орање у пољопривреди; машине за сакупљање откоса
за
пољопривредне
машине;
пољопривредне
дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне
машине за сетву; пољопривредне справе, осим
ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредно
справе, осим оних којима се ручно управља; ремење
за
пољопривредне
машине;
сејалице
за
пољопривредне машине.
Кл. 11: системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; Системи прскалица за
наводњавање травњака.
Кл. 12: трактори; тракторске гуме; приколице;
пољопривредни
трактори;
полуприколице,
цистерне(возила).
(111) 79415
(210) Ж- 2020-923

(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

(531) 01.03.13; 05.05.04; 25.01.06; 25.01.18; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, црвена, жута, бела.
(511) Кл. 29: јестива уља и масти.
(111) 79414
(210) Ж- 2020-415

(181) 06.03.2030.
(220) 06.03.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) "АГРОСТАНДАРД" ДОО НОВИ САД,
Аугуста Цесарца 18, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.17.07; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) тегет, плава,зелена, градиент плаве и зелене,
бела.
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати; додаци
исхрани.
(111) 79416
(210) Ж- 2020-924

(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08
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(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
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(540)

Ж
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, бела.
(511) Кл. 5:
Фармацеутски препарати; додаци
исхрани.
(111) 79419
(210) Ж- 2020-931

(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Galenika a.d., Batajnički drum bb, 11080, Beograd, RS
(540)
(531) 24.17.07; 26.04.07; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет, наранџаста, градиент жуте и наранџасте, бела.
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати; додаци
исхрани.
(111) 79417
(210) Ж- 2020-925

(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06
(591) Зелена и бела
(511) Кл. 5:
Фармацеутски препарати; додаци
исхрани.
(111) 79420
(210) Ж- 2020-989

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Nemesis
(531) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет, црвена, бела.
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати; додаци
исхрани.
(111) 79418
(210) Ж- 2020-927

(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79421
(210) Ж- 2020-991

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Mithrax
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79422
(210) Ж- 2020-990

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Nautilus
(511) Кл. 5: пестициди.
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Ж
(111) 79423
(210) Ж- 2020-992

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

(111) 79428
(210) Ж- 2020-832

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) EcoMet Reciklaža DOO Loznica, Јована
Цвијића 11, 15300, Лозница, RS
(540)

Mentor
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79424
(210) Ж- 2020-993

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Kvirin

Titan
(511) Кл. 9: акумулатор, електрични; акумулатори
[батерије]; акумулатори, електрични, за возила;
акумулатори за аутомобиле.
(111) 79429
(210) Ж- 2020-831

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) EcoMet Reciklaža DOO Loznica, Јована
Цвијића 11, 15300, Лозница, RS
(540)

Valter

(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79425
(210) Ж- 2020-995

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Kvint
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79426
(210) Ж- 2020-833

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) EcoMet Reciklaža DOO Loznica, Јована
Цвијића 11, 15300, Лозница, RS
(540)

Matrix
(511) Кл. 9: акумулатор, електрични; акумулатори
[батерије]; акумулатори, електрични, за возила;
акумулатори за аутомобиле.
(111) 79427
(210) Ж- 2020-834

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) EcoMet Reciklaža DOO Loznica, Јована
Цвијића 11, 15300, Лозница, RS
(540)

Zver
(511) Кл. 9: акумулатор, електрични; акумулатори
[батерије]; акумулатори, електрични, за возила;
акумулатори за аутомобиле.

134

(511) Кл. 9: акумулатор, електрични; акумулатори
[батерије]; акумулатори, електрични, за возила;
акумулатори за аутомобиле.
(111) 79430
(210) Ж- 2020-780

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

Dodaj ukus životu
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја,
млеко,сир,путер, јогурт и други млечни производи,
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа,чај, какао и замена кафе, пиринач,тестенина
и резанци, тапиока и саго, брашно и производи од
житарица, хлеб, пецива и кондиторски производи,
чоколада, сладоледи, сорбеи и други јестиви лед, шећер,
мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со,додаци јелима,
зачини,конзервисано зачинско биље,сирће, сосови и
други додаци јелу,лед (замрзнута вода).
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни , хортикултурни и шумарски производи,
сирово и непрерађено зрневље и семе,свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље,природне биљке и
цвеће,цветне лукавице,саднице и семе за садњу,живе
животиње,храна и пиће за животиње, слад.
Кл. 32: пиво, безалкохолни напици,минералне и
содне воде,воћни напици и воћни сокови, сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 33: алкохолна пића изузев пива, алкохолни
препарати за прављење напитака.

Ж
(540)

(111) 79431
(210) Ж- 2020-765

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(531) 26.04.04; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.12
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0,М:30,
Y:95,К:0).
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја,
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи,
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач,
тестенина и резанци, тапиока и саго, брашно и
производи од житарица, хлеб, пецива и кондиторски
производи, чоколада, сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед, шећер, мед, меласа, квасац, прашак за
пециво, со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље,сирће, сосови и други додаци јелу,
лед (замрзнута вода).
Кл. 31: сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи, сирово и непрерађено зрневље и семе,
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље, природне
биљке и цвеће, цветне лукавице, саднице и семе за
садњу, живе животиње, храна и пиће за животиње,
слад.
Кл. 32: пиво, безалкохолни напици, минералне и
содне воде, воћни напици и воћни сокови, сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива, алкохолни
препарати за прављење напитака.
(111) 79432
(210) Ж- 2020-763

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 05.09.15; 26.04.11; 26.04.15; 26.04.19; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута(Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
позадина: пантоне 7599 Ц. троуглови: пантоне 7599
Ц +80% блацк, зелена ( Ц:70, М:0, Y:80, К:0) црвена(
Ц:0, М:100, Y:80, К:0) жута ( Ц:0, М:32, Y:85, К:0)
(511) Кл. 29: уље за исхрану.
(111) 79433
(210) Ж- 2020-761

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(740) Vladimir Milović, Temišvarski drum 14, Zrenjanin
(540)

(531) 05.09.06; 05.11.11; 26.04.11; 26.04.15; 26.04.19;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
позадина: пантоне 133 Ц. троугловии:наранџаста(Ц:0,
М:70, Y:100, К:0), светло жуто зелена (Ц:10, М:0,
Y:50, К:0) Жута(Ц:0, М:32, Y:85, К:0)
(511) Кл. 29: уље за исхрану.
(111) 79434
(210) Ж- 2020-783

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 21.12.2020.
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Ж
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(732) TAMINCO BVBA, Pantserschipstraat 207,
Ghent B-9000, BE
(740) Дејан П. Богдановић и остали, Влајковићева 28,
11000 Београд
(540)

DIZIRAM
(511) Кл. 5: фунгицид.
(111) 79437
(210) Ж- 2020-888

(531) 05.09.01; 05.09.06; 05.09.14; 05.11.01; 26.04.11;
26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0, М:30,
Y:95,К:0) Троуглови: пантоне 7555 Ц, светло зелена
(Ц:60, М:0, Y:80, К:15). тамно зелена (Ц:80, М:20,
Y:55, К:32), црвена(Ц:0, М:85, Y:85,К:0).
(511) Кл. 30: зачини.
(111) 79435
(210) Ж- 2020-764

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(740) Vladimir Milović, Temišvarski drum 14, Zrenjanin
(540)

(181) 10.06.2030.
(220) 10.06.2020.
(151) 21.12.2020.

(300) 202006393 19.05.2020. NO.
(732) Elkem ASA, Drammensveien 169, 0277 Oslo, NO
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

WearSeed
(511) Кл. 6: феросиликон, феролегуре за гвожђе и
челик.
(111) 79438
(210) Ж- 2020-586

(181) 30.04.2030.
(220) 30.04.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

MARLBORO DOUBLE FUSION
RUBY

(531) 05.03.15; 05.11.11; 26.04.11; 26.04.15; 26.04.19;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута(Ц:0,
М:30,Y:95,К:0) позадина: пантоне 146 Ц. троуглови:
плава (Ц:65, М:25, Y:0, К:0) Светло наранџасто розе(
Ц:0, М:30, Y:45, К:0) пантоне 146 Ц + 100% цyан,
Црвена (Ц:0, М:100, Y:80, К:0)
(511) Кл. 29: уље за исхрану.
(111) 79436
(210) Ж- 2020-576
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(181) 28.04.2030.
(220) 28.04.2020.
(151) 21.12.2020.

(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе,
дуван за увијање цигарета, дуван за луле, дуван за
жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у
праху); замена за дуван (за немедицинску употребу);
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,
укључујући папир за цигарете, тубе за цигарете,
филтере за цигарете, кутије за дуван, кутије за
цигарете, табакере, пепељаре, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљаче, шибице.
(111) 79439
(210) Ж- 2020-757

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 21.12.2020.

ЗИС / RS / IPO
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(732) "PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
PAPIRNI SVET" DOO BEOGRAD, Поручника
Спасића и Машаре 20, 11030, Београд-Чукарица, RS
(740) Бранко Димић, адвокат, Булевар Зорана
Ђинђића 45в/9, 11070, Нови Београд
(540)

(531) 03.02.01; 03.02.24; 03.02.26; 03.13.01; 03.13.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) Pantone 306U, Pantone 286U, Pantone Bright Red U.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
материјали за цртање и материјали за уметнике;
кичице; материјали за обуку и наставу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
штампарска слова, клишеи.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; украси за
јелке.
Кл. 35: оглашавање; канцеларијски послови.
(111) 79440
(210) Ж- 2020-672

(181) 13.05.2030.
(220) 13.05.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) "Atlantic Štark" d.o.o., Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

Ж
(732) "Atlantic Štark" d.o.o., Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 05.01.12; 08.01.19; 19.03.05; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, браон, зелена, крем.
(511) Кл. 30: колачи, посластице, чоколаде, кекс,
бисквит, вафел производи.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 79442
(210) Ж- 2020-973

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Hyperion
(511) Кл. 5: пестициди; пестициди за примену у
пољопривреди;
пестициди
за
употребу
у
домаћинству;
пестициди
за
употребу
у
хортикултури.
(111) 79443
(210) Ж- 2020-974

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Zeus

(531) 05.01.12; 08.01.19; 19.03.05; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, браон, зелена, крем.
(511) Кл. 30: колачи, посластице, чоколаде, кекс,
бисквит, вафел производи.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 79441
(210) Ж- 2020-673

ЗИС / RS / IPO

(181) 13.05.2030.
(220) 13.05.2020.
(151) 21.12.2020.

(511) Кл. 5: пестициди; пестициди за примену у
пољопривреди;
пестициди
за
употребу
у
домаћинству;
пестициди
за
употребу
у
хортикултури.
(111) 79444
(210) Ж- 2020-975

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Vinson
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Ж
(511) Кл. 5: пестициди; пестициди за примену у
пољопривреди;
пестициди
за
употребу
у
домаћинству;
пестициди
за
употребу
у
хортикултури.

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(111) 79445
(210) Ж- 2020-976

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Vesta
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79446
(210) Ж- 2020-977

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Telef
(511) Кл. 5: пестициди; пестициди за примену у
пољопривреди;
пестициди
за
употребу
у
домаћинству;
пестициди
за
употребу
у
хортикултури.
(111) 79447
(210) Ж- 2020-981

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Rubikon
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79448
(210) Ж- 2020-982

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 21.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Rhea
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79449
(210) Ж- 2020-969

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ''ΕΚΟ ΑΒΕΕ'', 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR

138

(531) 26.01.12; 26.01.22; 26.11.11; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02
(591) црвена - Пантоне 186 Ц, златна - Пантоне 1245
Ц, златна - Пантоне 131 Ц, златна - Пантоне 132 Ц.
(511) Кл. 4: вишенаменска мазива; гориво за авионе;
биодизел; биодизел гориво; биогорива; карбуранти;
запаљива
агломерирана
горива;
запаљиви
материјали; запаљиви производи; запаљиве материје
за употребу у грејним апаратима; појачивачи
сагоревања (производи од петролеја); производи од
сирове нафте добијени прерадом сировина; сирова
нафта; дизел гориво; дизел уље; уље за моторе;
екстра фина уља за моторе; фосилна горива; гориво;
адитиви за гориво који спречавају таложење пепела у
апаратима за сагоревање фосилних горива; гориво за
ваздухоплове; гориво за бродове; горива која се
користе за роштиљ; гориво добијено од сирове
нафте; мешавине горива; мешавине горива добијене
процесом испарења; лож уље; горива и илуминанти;
горива добијена прерадом сирове нафте; горива
добијена прерадом уља; горива из биолошких
извора; течна горива; горива (укључујући бензин);
плинско уље; плинско уље за грејање у
домаћинствима; плинско уље за грејање у
индустрији; уље за грејање; високооктански бензин;
угљоводоничне смесе; горива на бази угљоводоника;
индустријска уља и масти; мазива; индустријски
парафини; лака лож уља; течна горива; уља која се
користе у поморству; минерална горива; минерална
моторна горива; нехемијска моторна горива као
адитиви; моторна уља; моторни бензини; петролеј;
нафтни деривати; сирови или рафинисани петролеј.
(111) 79450
(210) Ж- 2020-968

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ''ΕΚΟ ΑΒΕΕ'', 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
ЗИС / RS / IPO
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Beograd
(540)

(531) 26.01.12; 26.01.22; 26.11.11; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04
(591) црвена - Пантоне 186 Ц, плава - Пантоне 631 Ц,
плава - Пантоне 7713 Ц, плава - Пантоне 7715 Ц.
(511) Кл. 4: вишенаменска мазива; гориво за авионе;
биодизел; биодизел гориво; биогорива; карбуранти;
запаљива
агломерирана
горива;
запаљиви
материјали; запаљиви производи; запаљиве материје
за употребу у грејним апаратима; појачивачи
сагоревања (производи од петролеја); производи од
сирове нафте добијени прерадом сировина; сирова
нафта; дизел гориво; дизел уље; уље за моторе;
екстра фина уља за моторе; фосилна горива; гориво;
адитиви за гориво који спречавају таложење пепела у
апаратима за сагоревање фосилних горива; гориво за
ваздухоплове; гориво за бродове; горива која се
користе за роштиљ; гориво добијено од сирове
нафте; мешавине горива; мешавине горива добијене
процесом испарења; лож уље; горива и илуминанти;
горива добијена прерадом сирове нафте; горива
добијена прерадом уља; горива из биолошких
извора; течна горива; горива (укључујући бензин);
плинско уље; плинско уље за грејање у
домаћинствима; плинско уље за грејање у
индустрији; уље за грејање; високооктански бензин;
угљоводоничне смесе; горива на бази угљоводоника;
индустријска уља и масти; мазива; индустријски
парафини; лака лож уља; течна горива; уља која се
користе у поморству; минерална горива; минерална
моторна горива; нехемијска моторна горива као
адитиви; моторна уља; моторни бензини; петролеј;
нафтни деривати; сирови или рафинисани петролеј.
(111) 79451
(210) Ж- 2020-970

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ''ΕΚΟ ΑΒΕΕ'', 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 26.04.12; 26.04.22; 26.11.11; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена - Пантоне 186 Ц, сива - Пантоне Ц. Граy
10 Ц, златна - Пантоне 1245 Ц, плава - Пантоне 631 Ц
(511) Кл. 4: вишенаменска мазива; гориво за авионе;
биодизел; биодизел гориво; биогорива; карбуранти;
запаљива
агломерирана
горива;
запаљиви
материјали; запаљиви производи; запаљиве материје
за употребу у грејним апаратима; појачивачи
сагоревања (производи од петролеја); производи од
сирове нафте добијени прерадом сировина; сирова
нафта; дизел гориво; дизел уље; уље за моторе;
екстра фина уља за моторе; фосилна горива; гориво;
адитиви за гориво који спречавају таложење пепела у
апаратима за сагоревање фосилних горива; гориво за
ваздухоплове; гориво за бродове; горива која се
користе за роштиљ; гориво добијено од сирове
нафте; мешавине горива; мешавине горива добијене
процесом испарења; лож уље; горива и илуминанти;
горива добијена прерадом сирове нафте; горива
добијена прерадом уља; горива из биолошких
извора; течна горива; горива (укључујући бензин);
плинско уље; плинско уље за грејање у
домаћинствима; плинско уље за грејање у
индустрији; уље за грејање; високооктански бензин;
угљоводоничне смесе; горива на бази угљоводоника;
индустријска уља и масти; мазива; индустријски
парафини; лака лож уља; течна горива; уља која се
користе у поморству; минерална горива; минерална
моторна горива; нехемијска моторна горива као
адитиви; моторна уља; моторни бензини; петролеј;
нафтни деривати; сирови или рафинисани петролеј.
(111) 79452
(210) Ж- 2020-590

(181) 30.04.2030.
(220) 30.04.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33, 24000,
Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

LJUBAVNICA
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(511) Кл. 32: аперитиви, безалкохолни; ароматизована
вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна
пића; безалкохолна пића са укусом воћа; безалкохолни
воћни екстракти; безалкохолни воћни напици;
безалкохолни газирани напици од воћног сока;
безалкохолни концентрати за прављење напитака;
безалкохолни
концентрисани
воћни
сирупи;
безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; вода за
пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни; воћни
концентрати за производњу напитака; воћни напици;
воћни напици и воћни сокови; воћни нектар
[безалкохолни]; воћни сокови; газирана безалкохолна
пића; газирана вода; газирана минерална вода; газирани
воћни сокови; енергетска пића; коктели, безалкохолни;
напици са укусом воћа; тоник.
Кл. 33: алкохолна пића; алкохолна пића, изузев
пива; алкохолна пића која садрже воће; алкохолне
мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели;
алкохолни екстракти; алкохолни напици од воћа;
алкохолни препарати за прављење напитака;
амерички виски; аперитиви; аперитиви на бази вина;
аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића;
аперитиви на бази жестоких пића; аперитивна вина;
апсинт; армањак; биљни ликери; битери [горка
алкохолна пића]; бренди; бренди од трешања;
бурбон; вино; виски; водка; воћни екстракти,
алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна пића битери; горки алкохолни аперитиви; готови
алкохолни коктели; десертна вина; дестилована
алкохолна пића на бази житарица; дестилована
жестока пића; дестилована пића; дигестиви [ликери
и жестока пића]; екстракти жестоких алкохолних
пића; жестока алкохолна пића [дестилована];
жестока пића; жестока пића с укусима [алкохолна
пића]; јабуковача; киршч, вишњевача; коктели;
коњак; крем ликери; крушковача; кувано вино;
ликери; ликер који садржи биљне екстракте;
медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила; узо;
џин; шампањац; шери.
(111) 79453
(210) Ж- 2020-789

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

TROPICANA DELIGHT
(511) Кл. 32: воћни сокови и воћни напици.
(111) 79454
(210) Ж- 2020-792
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(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.

(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79455
(210) Ж- 2020-790

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива CMYK 0 0 0 65, Pantone Cool Grey 9C,
RGB#77787b; црвена-CMYK 0 100 100 0, Pantone
Cool Grey 9C, RGB#ed1c24; зелена CMYK 40 0 100 0,
Pantone 485c, RGB#a6ce39; жута CMYK 0 40 100 0,
Pantone 144C, RGB#faa61a; плава CMYK 80 0 10 10,
Pantone 2925C, RGB#009cd2.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 79456
(210) Ж- 2020-802

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79457
(210) Ж- 2020-791

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79458
(210) Ж- 2020-796

ЗИС / RS / IPO

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.

Ж
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06
(591) сива CMYK 0 0 0 65, Pantone Cool Grey 9C,
RGB#77787b.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79459
(210) Ж- 2020-803

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79460
(210) Ж- 2020-758

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Credicom International d.o.o., Булевар деспота
Стефана 95/12, 11108, Београд, RS
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Ж
(540)

(531) 02.03.01; 02.03.04; 24.09.02; 24.09.05; 24.09.09; 27.05.01
(511) Кл. 3: Вау rum лосиони после бријања; bау rum
лосиони после бријања за козметичке потребе;
ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони;
ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља;
ароматична уља; ароматична уља [етарска уља];
ароматичне траве за купање, нису за медицинске
потребе; ароматични мириси и мирисни чуњићи;
балзами за бријање; балзами за косу; балзами за усне;
балзами након бријања; балзами, осим за медицинске
сврхе; боје за браду; бриљантин; восак за бркове; восак
за косу; гелови за бријање; гелови за косу; гелови за
косу и пене за косу; гелови за купање и туширање;
гелови за купање и туширање, нису за медицинске
потребе; гелови за обликовање; гелови за обликовање
косе; гелови за туширање; гелови и соли за купање и
туширање, није за медицинске потребе; гелови, креме и
уља за туширање; гелови након бријања; гелови,
спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе;
дезодоранси за људску употребу; дезодорантни сапун;
декоративна козметика; емулзије за лице; емулзије за
лице за козметичке потребе; емулзије за тело за
козметичке потребе; емулзије након бријања; емулзије
за тело; етарска уља за употребу у производњи
мирисних производа; козметика; козметичка уља;
козметичка уља за кожу; козметичке креме; козметичке
креме за лице и тело; козметичке креме за негу коже;
козметичке креме за негу тела; козметичке креме и
гелови за лице, руке и тело; козметичке креме и
лосиони; козметичке креме и лосиони за негу лица и
тела; козметичке креме, лосиони и други препарати за
сунчање; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и
пудери за лице, руке и тело; козметички гелови;
козметички и препарати за лепоту; козметички и
тоалетни производи; козметички лосиони за кожу;
козметички лосиони за косу; козметички лосиони за
лице; козметички лосиони за негу коже; козметички
препарати; козметички препарати за косу и теме;
козметички препарати за купање; козметички
препарати за лице; козметички препарати за лице и
тело; козметички препарати за негу и третирање коже;
козметички препарати за негу коже; козметички
препарати за негу лица; козметички препарати за негу
тела; козметички препарати за негу уста и зуба;
козметички препарати за обликовање косе; козметички
производи за личну употребу; козметички производи за
употребу на кожи; козметички производи за
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хидратацију лица; козметички производи и козметички
препарати; козметички производи и препарати за личну
негу; козметички производи у облику лосиона;
козметички производи у облику млека, лосиона и
емулзија; козметички пудери, креме и лосиони за лице,
руке и тело; козметички сапуни; козметички сетови;
козметички тоници за лице; колоњска вода; колоњске
воде након бријања; колоњске воде, парфеми и
козметички производи; комади тоалетног сапуна; креме
за бријање; креме за кожу за козметичке потребе; креме
за кожу; креме за косу; креме за купање; креме за лице;
креме за лице за козметичке потребе; креме за лице и
тело; креме за лице и тело за козметичке потребе; креме
за негу коже и скидање шминке; креме за негу коже и
скидање шминке за козметичке потребе; креме за негу
косе; креме за негу косе за козметичке потребе; креме
за руке; креме за руке за козметичке потребе; креме за
употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне за
козметичке потребе; креме након бријања; креме, уља,
лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; креме,
уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке
потребе; лосиони за браду; лосиони за бријање;
лосиони за козметичку употребу; лосиони за косу;
лосиони за косу за козметичке потребе; лосиони за
купање; лосиони за купање за козметичке потребе;
лосиони за лице и негу тела; лосиони за лице и негу
тела за козметичке потребе; лосиони за лице и тело;
лосиони за лице и тело за козметичке потребе; лосиони
за негу косе; лосиони за негу косе за козметичке
потребе; лосиони за обликовање косе; лосиони за руке;
лосиони за руке за козметичке потребе; лосиони за
тело; лосиони за хидратацију коже [козметички];
лосиони за хидратацију тела [козметички]; лосиони,
креме и препарати за негу лица, тела, коже главе,
ноктију и косе; лосиони после бријања; мириси и
парфимеријски производи; мирисни лосиони И креме
за тело; мошус [парфимерија]; немедицинске креме за
кожу; немедицинске купке за тело; немедицински
производи за заштиту усана; немедицински сапуни;
немедицински серуми за кожу; немедицински тоалетни
производи; немедицински шампони; парфеми; парфеми
за индустријске потребе; парфеми и колоњске воде;
парфеми и тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и
производи за негу после бријања; парфеми у чврстом
облику; парфемске воде; парфимисани сапуни; пасте за
бријање; пасте за обликовање косе; помаде за
козметичку употребу; помаде за косу; помаде за косу за
козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику за
козметичке потребе; препарати за бријање; препарати
за бријање и после бријања; препарати за купање и
туширање; препарати за купање, не за медицинске
сврхе; препарати за негу и чишћење косе; препарати за
негу коже; препарати за негу косе, нису за медицинске
потребе; препарати за негу усана; препарати за негу
тела и за козметичку негу; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање [тоалетни производи];
ЗИС / RS / IPO
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препарати за употребу пре бријања и после бријања;
препарати након бријања; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати, укључујући креме,
гелове и пене, за употребу пре, током и после бријања;
производи за негу тела и козметичку негу; производи
од сапуна; путер за тело за козметичке потребе; путер
за тело; сапун; сапун за бријање; сапуни за бријање;
сапуни за кожу; сапуни за купање у течном, чврстом
или у облику гела; сапуни за лице; сапуни за личну
употребу; сапуни за негу тела; сапуни за тело; сапуни
за туширање; шампони; шампони за косу; шампони за
људску косу; шампони и регенератори за косу; уље за
браду; уља за браду; уље за негу браде; балзам за браду;
сапун за браду; шампон за браду; тоалетна уља; уља за
косу; уља за козметичку употребу; парфимисана уља за
производњу козметичких препарата.
Кл. 21: четке; козметичке четке; четке за косу; четке
(изузев кичица); четке [изузев кичица]; четке, изузев
кичица; четке за бријање од длаке јазавца; чешљеви;
кутије за чешљеве; чешљеви за косу; чешљеви и
сунђери; чешљеви за косу са великим зупцима.
Кл. 25: мајице; дукс мајице; кратке мајице; мајице
без рукава; мајице [одећа]; поло мајице; спортске
мајице; мајице голих рамена; мајице са дугим
рукавима; мајице са кратким рукавима; мајице са
рол-крагном; мушке мајице без рукава; постављене
спортске мајице; спортске мајице, дресови; спортске
мајице са капуљачом; спортске трегер мајице;
комплети кратких мајица и панталона [одећа]; мајице
кратких рукава са штампом; спортске мајице са
кратким рукавима; мајице, шорцеви и чарапе као
имитације оригиналних дресова европског фудбала;
мајице, шорцеви и чарапе као имитације
оригиналних дресова америчког фудбала; тренерке;
горњи делови тренерке; доњи делови тренерке.
(111) 79461
(210) Ж- 2020-801

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79462
(210) Ж- 2020-798

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79463
(210) Ж- 2020-795

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
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Ж
(111) 79464
(210) Ж- 2020-799

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.08
(591) црна-CMYK 0 0 0 100, Pantone Black 6C, RAL
9005 Jet Black, RGB#000000, зелена-CMYK 55 0 65 0,
Pantone 360C, RAL 6018 Yellow Green, RGB#7ac470.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79465
(210) Ж- 2020-797

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
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(111) 79466
(210) Ж- 2020-800

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79467
(210) Ж- 2020-806

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Tower I d.o.o., Булевар Михајла Пупина 6,
11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
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(111) 79468
(210) Ж- 2020-805

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Tower I d.o.o. Beograd, , Булевар Михајла
Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79469
(210) Ж- 2020-804

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Tower I d.o.o. Beograd, Булевар Михајла
Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна-CMYK 0 0 0 100, Pantone Black 6C, RAL
9005 Jet Black, RGB#000000, плава-CMYK70 25 20
10, Pantone 7697C, RAL 5018 Turquoise Blue,
RGB#448ea8.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 79470
(210) Ж- 2020-794

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 79471
(210) Ж- 2020-793

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o. Beograd, Булевар
Михајла Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива CMYK 0 0 0 65, Pantone Cool Grey 9C,
RGB#77787b, црвена CMYK 0 100 100 0, Pantone
485C, RGB#ed1c24; зелена CMYK 40 0 100 0,
Pantone 376 C, RGB"a6ce39; жута CMYK 0 40 100 0,
Pantone 144C, RGB#faa61a; плава CMYK 80 0 10 10,
Pantone 2925C, RGB#009cd2.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
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Ж
(111) 79472
(210) Ж- 2020-674

(181) 15.05.2030.
(220) 15.05.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Господар Јевремова
23/8, 11000, Београд
(540)

ICONIC

бази какаоа, пића на бази чоколаде, тако, тортиље,
ледени чај, коштуњаво воће са чоколадним
преливом, палачинке на бази кромпира, ментол
бомбоне за освежавање даха, жвакаће гуме за
освежавање даха.
(111) 79474
(210) Ж- 2020-807

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Тower I d.o.o. Beograd, Булевар Михајла
Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(511) Кл. 9: звучници, грамофони, оптичарски
производи, микрофони, кутије за наочаре, компакт
дискови [аудио-видео], миш [рачунарска периферна
опрема], наочаре за сунце, слушалице, опрема за
телефонирање слободних руку [хендс фри], УСБ
прикључци, преносиви мултимедијални читачи,
плејери, навлаке за паметне телефоне, футроле за
паметне телефоне, паметне наочаре, емотикони за
мобилне телефоне који се могу преузети.
Кл. 18: женске ташне, школске торбе, кишобрани,
ранчеви, руксаци, џепни новчаници, торбе за плажу,
ручне торбице, путне торбе, торбе.
Кл. 25: капе, чарапе и плетена трикотажа, кратке
чарапе, блузе, кошуље, одећа, јакне [одећа],
виндјакне, мајице.
Кл. 32:
пиво, безалкохолни воћни напици,
безалкохолна пића, безалкохолни напици са укусом
кафе, безалкохолни напици са укусом чаја,
освежавајућа безалкохолна пића.

(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.

(111) 79473
(210) Ж- 2020-675

(111) 79475
(210) Ж- 2020-808

(181) 15.05.2030.
(220) 15.05.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Господар Јевремова
23/8, 11000, Београд
(540)

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 22.12.2020.
(732) Ušće Tower I d.o.o. Beograd, Булевар Михајла
Пупина 6, 11070, Нови Београд, RS
(540)

ICONIC
(511) Кл. 29:
чипс од кромпира, листићи од
кромпира, сушено поврће, кикирики, припремљен,
воћни чипс, пахуљице од кромпира, сунцокретове
семенке, припремљене, семенке, припремљене,
нискокалорични чипс од кромпира, нискокалорични
хрскави кромпир, зачињено коштуњаво воће,
зачињени ораси, намази на бази орашастих плодова.
Кл. 30:
кекс, бисквити, суви колачићи, вафел
производи, кафа, жвакаћа гума, чоколада, слаткиши,
кокице, сладолед, пића од кафе са млеком, пића од
чоколаде са млеком, пастиле [бомбоне], пралине,
сосови [додаци храни], пића на бази кафе, пића на
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(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал, пластични
материјал за паковање, штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 79476
(210) Ж- 2020-768

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189934 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Ж
кључеве; метални прстенови за кључеве; улични
часовници; дугмад за манжетне; кожне футроле за
кључеве;
штоперице;
сатови/часовници;
часовничарски и хронометријски инструменти и
њихови делови; делови и опрема за сатове; сатови за
аутомобиле; накит и племенити метали; меморијалне
чаше од племенитих метала; спомен-плоче од
племенитих метала; трофеји од племенитих метала;
уметничка дела од племенитих метала.
(111) 79478
(210) Ж- 2020-770

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189939 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 8: секач фолије; ручни секачи фолије за
винске флаше; одвијачи за шиљке на ципелама за
голф; грабуљице за голф; грабуље за голф терене.
(111) 79477
(210) Ж- 2020-769

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189938 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 16:
канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; оловке
(инструменти за писање); бележнице; спајалице;
обележивачи за књиге; подлоге за писање; спајалице
за новац; футроле за пасоше; омоти за пасоше;
држачи за пасоше; дневници; материјал за писање.
(111) 79479
(210) Ж- 2020-771

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 14: привесци за кључеве [прстенови за
кључеве са ситним украсима или украсним
привесцима]; привесци за кључеве од племенитих
метала;
привесци
за
кључеве
пресвучени
племенитим металима; привесци за кључеве са јо-јо
ефектом увлачења; метални привесци за кључеве;
украси за привеске за кључеве; привесци за кључеве
од вештачке коже; привесци за кључеве као накит
(дрангулије или привесци); привесци за кључеве од
коже; пластични привесци за кључеве; прстенови за
кључеве [прстенови за кључеве са ситним украсима
или украсним привесцима]; украси за прстенове за
ЗИС / RS / IPO

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189940 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 17: гумени затварачи за боце.
(111) 79480
(210) Ж- 2020-772

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189941 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 18: несесери (који се продају празни);
преносиве козметичке торбице (које се продају празне);
футроле за кључеве; торбе; женске ташне; новчаници за
картице; новчаници за визит карте од коже; футроле за
визит карте; актовке; цилиндричне текстилне торбе; екоторбе (торбе које се праве од рециклираног материјала);
торбе за одела, кошуље и хаљине; кофери и путне торбе;
ознаке за пртљаг; торбе за путне сетове (кожна
галантерија); кишобрани за голф; ручни сунцобрани за
голф; кишобрани; ручни сунцобрани; кожни украси за
торбе; кожне футроле за кључеве; торбе од коже и
имитације коже; актовке (кожна галантерија); руксаци за
планинарење; кофери; спортске торбе; спортски
руксаци; ручне торбе; сунцобрани.
(111) 79481
(210) Ж- 2020-773

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189942 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 20: неметалне плочице са бројевима
(регистарске таблице); бурад од дрвета за претакање
вина; поклопци за флаше, неметални; сталци за вино;
полице за вино; рамови за слике; јастуци за
подупирање врата; јастуци на надувавање; алке,
неметалне, за кључеве; чепови (типлови), неметални;
запушачи од плуте.
(111) 79482
(210) Ж- 2020-774

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189943 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 21: четке за одржавање траве на теренима
за голф; четке за чишћење опреме за голф; балони за
вино; шољице; винске чаше; чаше за пиће;
подметачи за чаше за вино; држачи за винске боце;
шоље; чаше без дршке од неплеменитих метала;
шољице за еспресо кафу; чаше за жестока пића
(стаклене); вадичепи; левци за вино; дозери за
флаше; сифони за дегустацију вина; пипете за
дегустацију вина; цедиљке за вино; прстенови за
винске боце посебно прилагођени за употребу око
грлића боце за спречавање капања; вакумске пумпе
за винске флаше; посуде за хлађење вина; аератори
за вина; кутлаче за вино; отварачи за флаше;
отварачи за флаше електрични и неелектрични;
расхлађивачи за вино, неелектрични; флаше за воду;
стаклени затварачи за флаше; декантери за вино.
(111) 79483
(210) Ж- 2020-775

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189944 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
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(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 24: прекривачи за путовања [за покривање
колена]; ћебад за употребу на отвореном; прекривачи
за кревете; пешкири за голф; прекривачи са два лица;
пешкири од текстила; марамице од текстила.
(111) 79484
(210) Ж- 2020-777

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(300) 40-2019-0189950 06.12.2019. KR.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Ж
пружање информација које се односе на оперативни
статус возла (пружање информација о транспорту);
услуге упозоравања о опасности путем уређаја за
комуникацију на даљину које се односе на статус
онеспособљеног возила; пружање информација о
локацији и смеру возила (пружање информација о
транспорту – укључујући услуге које се пружају
помоћу сателитских система за навигацију);
пружање информација о превозу путем компјутера;
пружање информација које се односе на превоз;
паркирање возила; пружање информација о путевима
и саобраћају; пружање информација о стању на
путевима и у саобраћају; пружање информација о
саобраћају.
(111) 79485
(210) Ж- 2020-619

(181) 08.05.2030.
(220) 08.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) INMEDIC D.O.O., Краља Бодина 16, 11000,
Београд, RS
(540)

(531) 25.07.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24;
27.07.01; 29.01.01
(591) Пантоне Оранге 021Ц.
(511) Кл. 5: додаци исхрани; дијететски додаци
исхрани; додаци исхрани који садрже витамине.
(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) Кл. 39: најам возила; изнајмљивање возила
опремљених ГПС уређајем; пружање информација о
путевима и саобраћају; услуге најма возила за
изнајмљивање;
резервација
изнајмљивања
аутомобила; услуге превоза аутомобилима и
пружање информација у вези са тим; пружање
информација путем интернета у вези са најмом
аутомобила; изнајмљивање аутомобила, гаража и
места за паркирање; изнајмљивање аутомобила;
изнајмљивање
возила;
услуге
заједничког
коришћења аутомобила (кар шеринг); услуге
заједничког путовања аутомобилом (карпулинг);
посредовање у пружању услуга заједничког
путовања аутомобилом (карпулинга); пружање
информација о саобраћају путем мрежа компјутерске
комуникације; праћење возила за превоз помоћу
рачунара (пружање информација о транспорту);

ЗИС / RS / IPO

(111) 79486
(210) Ж- 2020-919

(181) 10.06.2030.
(220) 10.06.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) Privredno društvo "THINGS SOLVER" d.o.o.
Beograd, Војводе Влаховића 25С, Београд, RS
(740) Адвокат Ирина Граовац, Коче Капетана 3,
Београд
(540)

(531) 14.01.13; 14.01.15; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црна.
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Ж
(511) Кл. 42:
научне и технолошке услуге и
истраживање и пројектовање у вези наведених
услуга; услуге индустријске анализе и истраживања;
пројектовање и развој компјутерског хардвера и
софтвера.
(111) 79487
(210) Ж- 2020-452

(181) 28.08.2024.
(220) 28.08.2014.
(151) 23.12.2020.

(300) 65298 25.08.2014. JM.
(732) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino,
California, 95014, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о. Београд, Булевар
ослобођења 87, 11040, Београд
(540)

QUICKBOARD
(511) Кл. 9: носиви мобилни дигитални електронски
уређаји и компјутерски софтвери за употребу са тим
уређајима.
(111) 79488
(210) Ж- 2020-882

(181) 10.06.2030.
(220) 10.06.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.02.09; 27.05.01
(511) Кл. 30:
сладолед, чоколада, марципан,
слаткиши, слаткиши од шећера, колачи, карамеле
(бомбоне), вафел производи, слаткиши, слаткиши од
пеперминта, шећер, лед (природни или вештачки),
златни сируп (шећерни сируп), ментол за
посластице, мед, пудинг, ванилин, слаткиши од
бадема, посластице од кикирикија, воћни желе
(слаткиши), воћни прелив, чоколадни мусеви,
десерти у облику муса (слаткиши), чоколадни украси
за торте, украсне бомбоне за торте, коштуњаво воће
са чоколадним преливом, чоколадни намази који
садрже орашасте плодове, млечни карамел крем,
воћне посластице, смрзнути јогурт (посластичарски).
Кл. 43:
кетеринг хране, услуге кафеа, услуге
ресторана, услуге ресторана за самопослуживање,
услуге барова, услуге мотела, прављење скулптура
од хране, услуге вашку ресторана.
(111) 79490
(210) Ж- 2020-671

(181) 15.05.2030.
(220) 15.05.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) Јелена Јовановић, Булевар Вудроа Вилсона
бр. 8, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7, 21000, Нови Сад
(540)

JECOVIT
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
папири.
Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79489
(210) Ж- 2020-829

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) Александар Кајмаковић, Антифашистичке
борбе 012/25, Београд, RS
(740) Адвокат Анђелија Васић, Војводе Миленка 1,
Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 25:
обућа; одећа; мараме, шалови.
Кл. 26: украсне гумице за косу обложене текстилом;
гумице за косу; гумице за реп; траке за косу;
шналице за косу; укоснице; украси за косу; шнале за
косу; мреже за косу.
Кл. 35: услуге компјутеризоване продаје на мало
преко интернета; услуге продаје гардеробе преко
интернет
продавница;
услуге
пословне
администрације за обраду продаје преко интернета;
рекламирање;
пословно
управљање;
пословна администрација; канцеларијски послови;
управљање компјутеризованом базом података.
(111) 79491
(210) Ж- 2020-822

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, БеоградСурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2,
11060, Београд-Палилула
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Ж
(531) 05.07.01; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(591) жута, црна и бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, пиринач, топикао,
саго, замена кафе, колачи, посластице, сладолед,
чоколада, бомбоне, чоколадне бомбоне, кекс,
бисквити, вафел производи.
(111) 79493
(210) Ж- 2020-825

(531) 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена и плава
(511) Кл. 1: дестилована вода, закисељена вода за
пуњење акумулатора, препарати за омекшавање
воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати
за влажење који се користе у избељивању,
индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање
у производним процесима, детерџенти за употребу у
производним процесима.
Кл. 3: штирак за сјај веша, штирак за веш, штирак за
прање веша, препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање; сапуни, сапун за избељивање текстила;
плавило за веш; препарати за прање и други препарати за
употребу код прања веша; омекшивачи за веш;
производи за чишћење у домаћинству; препарати за
бељење; абразивни препарати, препарати за чишћење
рерне; препарати за чишћење одвода; препарати за
чишћење подова; препарати за чишћење стакла;
препарати за чишћење тепиха; препарати за чишћење за
употребу на плочицама; средства за чишћење
санитарија; средства за чишћење мебла, средства за
чишћење намештаја, препарати за чишћење за употребу
у домаћинству, средства за прање и сјај посуђа; средства
за чишћење купатила.
Кл. 5:
санитарни препарати за дезинфекциона
средства.
(111) 79492
(210) Ж- 2020-823

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52a, 11271, БеоградСурчин, RS
(740) Dušan Matijašević, Homoljska 2, 11060, Beograd
- Palilula
(540)

ЗИС / RS / IPO

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) CRH (Srbija) d.o.o. Popovac , Поповац б.б.,
35254, Поповац, RS
(740) Адвокат Бојан Шундерић, Палмотићева 16a,
11000, Београд
(540)

CONSTRUFIL
(511) Кл. 19: грађевински материјали, неметални.
(111) 79494
(210) Ж- 2020-826

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 23.12.2020.
(732) CORESIDE DOO BEOGRAD (STARI GRAD),
Булевар војводе Бојовића бр. 6-8, 11000, Београд, RS
(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд
(540)

CORESIDE
(511) Кл. 36: услуге агенција за промет некретнина;
посредовање у промету некретнина; изнајмљивање
некретнина;
издавање
пословног
простора
[непокретности];
изнајмљивање
заједничких
канцеларија за рад.
Кл. 39:
изнајмљивање гаража; изнајмљивање
простора за паркирање.
(111) 79495
(210) Ж- 2020-784

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 24.12.2020.
(732) VIP SISTEM DOO BEOGRAD, Ресавска 2,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Мирјана Младеновић, Јужни булевар
144, 1. спрат, локал 203, 11000, Београд
(540)
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(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена, сива, бeла.
(511) Кл. 36: услуге мењачница.
(111) 79496
(210) Ж- 2020-785

(181) 29.05.2030.
(220) 29.05.2020.
(151) 24.12.2020.
(732) VIP SISTEM DOO BEOGRAD, Ресавска 2,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Мирјана Младеновић, Јужни булевар
144, 1. спрат, локал 203, 11000, Београд
(540)

(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Pegasus
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79500
(210) Ж- 2020-987

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Ottar
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79501
(210) Ж- 2020-988

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена, сива, бeла.
(511) Кл. 36: зајмови на рате; финансирање зајмова;
услуге финансирања; обрада плаћања извршених
кредитним картицама; обрада плаћања извршених
платним картицама; електронски пренос средстава;
онлајн банкарство; pозајмљивање уз заложно
обезбеђење.
(111) 79497
(210) Ж- 2020-983

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Numa
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79502
(210) Ж- 2020-546

(181) 16.04.2030.
(220) 16.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) SZTR-VITALIS "Vitalis" Mićić Boban, Краља
Милутина 35, 11000 Београд, RS
(740) Јасна Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 11000
Београд
(540)

Pixie
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79498
(210) Ж- 2020-984

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Perseus
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79499
(210) Ж- 2020-985
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(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.12.2020.

(531) 02.09.14; 26.04.14; 26.04.16; 26.04.19; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO
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(591) магента: C0 M100 Y0 K0, црвена: C0 M100 Y0
K0, плава: C100 M65 Y0 K10, бела: C0 M0 Y0 K0
(511) Кл. 5: дезинфекциона средства за хигијенске
сврхе.
Кл. 16:
хартија, картон; штампане ствари;
књиговезачки материал; фотографије; пластичне
фолије, торбе вреће за увијање паковање.
Кл. 35: оглашавање; оглашавање на интернету.
(111) 79503
(210) Ж- 2020-731

(181) 25.05.2030.
(220) 25.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) BENNI PLUS DOO NIŠKA BANJA, Насеље
Никола Тесла, Крагујевачки октобар 55, 18205,
Нишка Бања, RS
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 19.07.01; 19.07.12; 25.01.01; 26.01.02;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(591) зелена, плава и бела.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
етикете и налепнице за безалкохолна пића, наиме
безалкохолне воћне напитке и напитке на бази воћа,
воћне сокове, сирупе за пића, освежавајућа
безалкохолна пића, концентрате за прављење
напитака, приправке за прављење безалкохолних
напитака; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за безалкохолна пића, наиме
безалкохолне воћне напитке и напитке на бази воћа,
воћне сокове, сирупе за пића, освежавајућа
безалкохолна пића, концентрате за прављење
напитака, приправке за прављење безалкохолних
напитака.
Кл. 32: безалкохолна пића, наиме безалкохолни
воћни напици и напици на бази воћа; воћни сокови;
сирупи за пића; освежавајућа безалкохолна пића;
концентрати за прављење напитака; приправци за
прављење безалкохолних напитака

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 35: услуге трговине на велико и трговине на
мало у вези са безалкохолним пићима, наиме
безалкохолним воћним напицима и напицима на бази
воћа, воћним соковима, сирупима за пића,
освежавајућим
безалкохолним
пићима,
концентратима за прављење напитака, приправцима
за прављење безалкохолних напитака
(111) 79504
(210) Ж- 2020-965

(181) 22.06.2030.
(220) 22.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Иван Зороски, Хаџи Ђерина 27, , Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29, 11000,
Београд
(540)

(531) 01.15.05; 21.03.01; 27.05.08; 27.05.12; 27.05.17;
27.05.22; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава и наранџаста.
(511) Кл. 35: пословно управљање за професионалне
спортисте; пословно управљање за спортисте;
промовисање робе и услуга других путем спонзорства
међународних спортских догађаја; промовисање робе и
услуга других тиме што ће организовати да спонзори
повежу своје робе и услуге са спортским активностима;
промоција спортских такмичања и догађаја; услуге
ангажовања спортиста за спортисте средњих школа;
услуге велепродаје спортске опреме; услуге велепродаје
спортских производа; услуге малопродаје спортске
опреме; услуге малопродаје спортских производа; услуге
онлајн велепродаје спортске опреме; услуге онлајн
велепродаје спортских производа; услуге онлајн
малопродаје спортске опреме; услуге онлајн малопродаје
спортских производа.
Кл. 41: вођење спортских догађаја; вођење спортских
такмичења; забавне и спортске активности; издавање
спортске опреме, осим возила; организовање догађаја из
области спорта у добротворне сврхе; организовање и
вођење догађаја из области спорта; организовање и
вођење спортских такмичења; организовање и вођење
спортских такмичења и игара у области кошарке;
организовање спортских активности за потребе летњих
кампова;
организовање
спортских
такмичења;
организовање спортских турнира; пружање информација
које се односе на спорт; пружање информација о
спортским активностима; спортске активности; спортско
тренирање; услуге спортских кампова; услуге спортских
објеката; услуге спортског клуба.
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(111) 79505
(210) Ж- 2019-1757

(181) 06.11.2029.
(220) 06.11.2019.
(151) 25.12.2020.
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE
(740) Малешевић Владан, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

SIMEGAS
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, нарочито лекови
против затвора, препарати који спречавају затвор.
(111) 79506
(210) Ж- 2019-1989

(181) 16.12.2029.
(220) 16.12.2019.
(151) 25.12.2020.
(732) AUTORITAS INVESTMENTS DOO, NOVI
SAD, Професора Грчића 1в, Нови Сад, RS
(740) Адвокатска канцеларија Маровић, Булевар
Ослобођења 82/III, 21 000 Нови Сад
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.07; 29.01.08
(591) црна (black 100%), зелена (pantone 554 C) и
браон (pantone 871 C)
(511) Кл. 35: услуге увоза и велепродаје цигарета,
цигара, цигарилоса, резаног дувана, дувана за жвакање,
дувана за луле, бурмута, папира за цигарете, филтери за
цигарете, џепне машинице за увијање цигарета, кутије
за цигарете, табакере, хјумидоре за чување цигара,
упаљача за пушаче, прехрамбених производа биљног и
животињског порекла, кафе, чајева, какаоа и замене за
кафе, енергетских напитака, воћних напитака и воћних
сокова, безалкохолних пића и пива, алкохолних пића,
немедицинске козметике, детерџенти који нису за
употребу у производним процесима и за медицинску
употребу, кућне или кухињске справе и посуде,
препарата за чишћење, полирање, рибање и абразивних
препарата, немедицинских лосиона за косу,
немедицинских средстава за чишћење зуба,
немедицинских сапуна, хигијенских производа од
хартије, хигијенских производа за личну употребу,
плинских патрона, додатака за исхрану, слаткиша;
пословне информације; услуге агенције за увоз и извоз;
услуге посредовања у трговини; рекламирање;
рекламирање преко плаката; рекламирање на радију;
објављивање рекламних текстова; писање текстова за
рекламне намене; изнајмљивање билборда паноа за
рекламирање);
рекламирање
преко
телевизије;
рекламирање
слањем
наруџбеница;
онлајн
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рекламирање на рачунарској мрежи; презентација робе;
дистрибуција
узорака;
истраживање
тржишта;
преговарање и закључивање пословних трансакција за
трећа лица; дистрибуција рекламног материјала;
непосредно оглашавање путем поште; изнајмљивање
огласних материјала; оглашавање; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање огласног простора; маркетинг; услуге
телемаркетинга; пружање пословних информација
путем Интернет странице; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга; услуге
поређења цена; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; управљање
програмима лојалности потрошача; административна
обрада наруџбеница за куповину; фактурисање;
промоција продаје за друге; услуге набавке за трећа
лица (куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте); консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; циљни маркетинг.
Кл. 39: испорука робе; испорука пошиљки; паковање
робе; складиштење; складиштење робе; изнајмљивање
контејнера за складиштење; изнајмљивање аутомобила;
превоз аутомобилом; превоз камионом; паркирање
возила; услуге ношења терета од стране носача;
изнајмљивање складишта; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање
возила; шпедиција; посредовање у услугама шпедиције;
посредовање у превозу робе; посредовање у транспорту;
услуге возача; курирске услуге (достава пошиљки или
робе); информације о складиштењу; информације о
транспорту; достава робе наручене поштом; логистичке
услуге у вези превоза (транспортна логистика);
транспортне услуге; умотавање, амбалажирање робе;
услуге заједничког коришћења аутомобила (кар шеринг).
(111) 79507
(210) Ж- 2019-1976

(181) 13.12.2029.
(220) 13.12.2019.
(151) 25.12.2020.
(732) Светомир Здравковски, Владимира Комарова
15-26, Скопје, MK
(740) Бојовић Драшковић Поповић & Партнерс а.о.д.
Београд, Француска 27, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO
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(591) црвена, бела.
(511) Кл. 14: накит; скупоцено камење; хронолошки
и хронометријски инструменти.
(111) 79508
(210) Ж- 2019-199

(181) 12.02.2029.
(220) 12.02.2019.
(151) 25.12.2020.
(732) INTERALLIS CHEMICALS doo Beograd,
Незнаног јунака 27А, Београд, RS
(740) Ненад Војновић, адвокат, Незнаног јунака 27А,
Београд
(540)

(531) 26.04.04; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) тамно плава, плава, зелена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње; храна и пиће за животиње; слад.
(111) 79509
(210) Ж- 2020-743

(181) 26.05.2030.
(220) 26.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Сузана Николић, Сићево бб, 18311,
Нишка бања, Ниш, RS
(740) Адвокат Наташа А. Николић, Цара Душана бр.
54-72, ПЦ ''Душанов базар'', пирамида, 3. спрат,
локал 306 и 308, 18100, Ниш
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 07.01.01; 24.17.02; 26.01.16; 26.01.22; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела.
(511) Кл. 9: видео филмови, емотикони за мобилне
телефоне који се могу преузети; звучни и видео
снимци; интерактивни мултимедијални рачунарски
програми; интерактивни рачунарски софтвер;
мултимедијални фајлови који се могу преузети;
подаци који су снимљени који се могу преузети;
софтвер за комуникацију; софтвер за повезивање
корисника рачунарских мрежа; софтвери за размену
инстант порука који се могу преузети; софтвери за
размену порука на интернету; софтвери и апликације
за мобилне уређаје; софтверске апликације за
мобилне уређаје.
Кл. 35:
ажурирање огласних материјала давање
смерница за рекламирање на интернету које се може
претражити; дељење реклама за друге преко интернета;
дељење реклама за друге путем мрежа за електронску
комуникацију; дељење реклама преко интернет мрежа за
комуникацију; дељење реклама преко интернета;
дељење рекламних огласа; дељење рекламног и
промотивног
материјала;
дељење
рекламног
маркетиншког материјала за оглашавање; директан
маркетинг; директно оглашавање; издавање рекламног
материјала онлајн; изнајмљивање дигиталних билборда
(рекламних паноа); изнајмљивање огласних простора на
интернет страницама; изнајмљивање огласних простора
на интернету; изнајмљивање огласних простора преко
интернета;
интернет маркетинг;
информативне,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
пословно управљање и пословну администрацију која се
пружа електронским путем или преко интернета;
консултантнске услуге које се односе на рекламирање,
оглашавање и маркетинг; маркетинг; маркетиншке и
промотивне
услуге;
непосредно
оглашавање;
објављивање рекламног материјала; обезбеђивање
простора на интернет страницама за рекламирање роба и
услуга; објављивање рекламних текстова и рекламног
материјала; оглашавање; оглашавање плаћањем по
клику; оглашавање по клику; онлајн маркетинг; онлајн
маркетиншке услуге повезивања оглашивача са интернет
страницама; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
писање рекламних текстова; припремање и рекламирање
за друге; промовисање, рекламирање и маркетниг
интернет страница; промовисање роба и услуга за друге
дистрибуирањем
рекламног
материјала
разним
методама; промовисање роба и услуга за друге на
интернету; промотивне и рекламне услуге; промоција
добара и услуга других путем оглашавања на интернет
страницама; рекламирање и маркетиншке услуге преко
интернета; рекламирање на интернету за потребе других
лица; рекламне, маркетиншке и промотивне услуге;
рекламне, меркетиншке и услуге оглашавања; рекламне
услуге за друге; услуге дигиталног оглашавања; услуге
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маркетиншких агенција; услуге наручивања преко
интернета; услуге оглашавања и рекламних информација
пружених преко интернета; услуге оглашавања на
интернету; услуге односа са медијима; услуге односа са
јавношћу; циљни маркетинг.
Кл. 38: аудио, видео и мултимедијално емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; електронски пренос звука, слика, других
података и информација свих врста преко интернета;
електронски пренос инстант порука; емитовање
аудио визуелних садржаја путем интернета;
емитовање
мултимедијалних садржаја
путем
интернета; интернет комуникација; комуникацијске
услге које се пружају преко инртернета;
мултимедијално емитовање путем интернета;
мултимедијално емитовање преко интернета и
других комуникацијских мрежа; омогућавање
приступа линијама за ћаскање, причаоницама и
форумима на интернету укључујући и мобилни
интернет;
пренос
мултимедијалних
садржаја
путем интернета; пружање услуга причаоница за
пренос
порука,
коментара,
мултимедијалних
садржаја међу корисницима; пружање услуга
причаоница
за
пренос
порука,
коментара,
мултимедијалних садржаја међу корисницима на
интернету за повезивање на друштвеним мрежама.
Кл. 42: ажурирање веб сајтова; ажурирање интернет
страница; веб дизајн; дизајн и развој почетних
страница и веб сајтова; израда и одржавање интернет
страница; консултантнске услуге које се односе на
дизајн почетних страница и интернет сајтова;
консултантске услуге које се односе на дизајн
почетних страница и интернет страница; креирање
интернет страница за друге; креирање и одржавање
блогова за друге; одржавање веб сајтова;
пројектовање и одржавање интернет страница.
Кл. 45: астролошко саветовање; онлајн услуге упознавања;
услуге видео упознавања; услуге онлајн друштвених
мрежа; услуге онлајн друштвених мрежа доступних преко
мобилне апликације које се могу преузети.
(111) 79510
(210) Ж- 2020-734

(181) 25.05.2030.
(220) 25.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO SAGA TRANS DOO
LEŠTANE, Плантажа 2, Гроцка, Лештане, RS
(740) Адвокат Миона Делић, Краљице Марије 49А,
Београд
(540)
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(531) 07.11.10; 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, тамно плава, бела, зелена.
(511) Кл. 39: превоз аутобусом; услуге превоза за
туристичка разгледања; трнспортне услуге; превоз
путника; превоз туриста; изнајмљивање путничких
аутобуса.
(111) 79511
(210) Ж- 2020-751

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Top Learning (Beijing) Education Technology
Co., Ltd. , Rm. 136, 1/F, Bldg. No. 23, East Zone, Yard
No. 10, Xibeiwang Rd. East, Haidian Dist., Beijing, CN
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.24; 16.01.04; 16.01.13; 16.01.14; 27.05.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, светло сива, тамно сива, црна.
(511) Кл. 9: рачунари; таблет рачунари; рачунарски
софтвер;рачунарски софтвер, снимљени; апликације
за рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; апликације за софтвер за мобилне
телефоне које се могу преузимати; апликације за
мобилне телефоне које се могу преузети; читачи
електронских књига; електронске публикације које
се могу преузимати; уређај за учење; електронски
уређај за учење.
Кл. 41: образовне услуге; услуге пружања обуке;
организовање и вођење радионица [обука];
организовање изложби за културне или образовне
потребе; електронска издања електронских књига и
часописа;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; Услуге видео игара које се пружају
путем Интернета; превођење; услуге превођења;
превођење језика; библиотекарске услуге; услуге
позајмљивања књига у библиотекама; покретне
библиотеке; библиотекарске услуге (мобилне);
услуге електронске библиотеке.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 79512
(210) Ж- 2020-722

(181) 22.05.2030.
(220) 22.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way,
Corona, California 92879, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

Ж
(540)

FURY
(511) Кл. 32: безалкохолни напици, укључујући
газирана пића и енергетска пића; сирупи,
концентрати, прахови и препарати за прављење
напитака, укључујући газирана и енергетска пића;
безалкохолно пиво.
(111) 79513
(210) Ж- 2020-746

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) KIA MOTORS CORPORATION, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

XCEED
(511) Кл. 12: аутомобили; спортска кола; доставна
возила; камиони; аутобуси; електрична возила.
(111) 79514
(210) Ж- 2020-725

(181) 22.05.2030.
(220) 22.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

AYGO X
(511) Кл. 12: аутомобили и њихови саставни,
структурни делови.
(111) 79515
(210) Ж- 2020-946

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) FENIX PIROTEHNIKA DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD
(ZVEZDARA), Булевар Краља Александра 488a, лок.
1, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.05; 04.03.20; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.16;
26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, жута, светло жута, плава, светло
плава, тамно плава, наранџаста, црвена
(511) Кл. 13: експлозиви; средства за ватромет;
пиротехнички производи.
Кл. 28: праскаве бомбоне у виду петарди (прскајуће
бомбоне за новогодишње јелке), пиштољи играчке.
Кл. 35: услуге велепродаје и малопродаје у области
експлозива, средстава за ватромет и пиротехничких
производа; оглашавање; промотивне услуге; вођење
послова; пословно управљање; увоз и извоз;
истраживање тржишта; организовање сајмова и
изложби у комерцијалне и рекламне сврхе.
Кл. 41: организација ватромета и пиротехничких
ефеката у сврху забаве.
(111) 79516
(210) Ж- 2020-744

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) WASHINGTON STATE UNIVERSITY, Lighty
280/286 , P.O. Box 641060, Pullman, Washington
99164-1060, US
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

COSMIC CRISP
(511) Кл. 29: обрађено, конзервисано, залеђено и
сушено воће; желеи, џемови и мармеладе.
Кл. 31: дрвеће, саднице, семење и садни материјал за
размножавање; стабла јабука-свеже воће; свеже јабуке.
Кл. 32: воћни напици и сокови.
(111) 79517
(210) Ж- 2020-629

(181) 11.05.2030.
(220) 11.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Селес" д.о.о., Булевар Арсенија Чарнојевића 106, RS
(540)

HERBOS TENA
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(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; средства за
дезинфекцију,
дезинсекцију,
дератизацију
и
деодорацију; препарати за уништавање корова и
штеточина.

(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; средства за
дезинфекцију,
дезинсекцију,
дератизацију
и
деодорацију; препарати за уништавање корова и
штеточина.

(111) 79518
(210) Ж- 2020-745

(111) 79521
(210) Ж- 2020-727

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) WASHINGTON STATE UNIVERSITY, Lighty
280/286 , P.O. Box 641060, Pullman, Washington
99164-1060, US
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска19,
11000, Београд
(540)

(181) 22.05.2030.
(220) 22.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

PAMPERS HARMONIE
(511) Кл. 3:
целулозе.

влажне марамице од папира и/или

(111) 79522
(210) Ж- 2020-726
(531) 05.07.23; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 29: обрађено, конзервисано, залеђено и
сушено воће; желеи, џемови и мармеладе.
Кл. 31: дрвеће, саднице, семење и садни материјал за
размножавање; стабла јабука-свеже воће; свеже
јабуке.
Кл. 32: воћни напици и сокови.
(181) 22.05.2030.
(220) 22.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(181) 22.05.2030.
(220) 22.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(111) 79519
(210) Ж- 2020-724

(511) Кл. 12: аутомобили и њихови саставни,
структурни делови.

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06
(591) светло зелена, зелена, тамно зелена, бела.
(511) Кл. 3: влажне марамице од папира и/или
целулозе.
Кл. 5:
пелене од папира и/или целулозе за
једнократну употребу.

(111) 79520
(210) Ж- 2020-631

(111) 79523
(210) Ж- 2020-630

TOYOTA BZ

(181) 11.05.2030.
(220) 11.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Селес" д.о.о., Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, RS
(540)

RADAZIN SUPERIOR
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(181) 11.05.2030.
(220) 11.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Селес" д.о.о., Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, RS
(540)

HERBOS TENA PLUS
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; средства за
дезинфекцију,
дезинсекцију,
дератизацију
и
деодорацију; препарати за уништавање корова и
штеточина.
(181) 25.05.2030.
(220) 25.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) SREBRNA PLANINA SPA&RESORT d.o.o.
Beograd, Пећска 1а, Београд, RS
(740) Александар Поповић, адвокат, Палмотићева
16а, 11000, Београд
(540)

Ж
(540)

(111) 79524
(210) Ж- 2020-740

(531) 02.09.14; 24.17.09; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава C-100 M-0 Y-0 K-0, црвена C-0 M-100 Y100 K-0, бела C-0 M-0 Y-0 K-0, црна C-0 M-0 Y-0 K-100
(511) Кл. 5: дезинфекциона средства.
(111) 79526
(210) Ж- 2020-574

(531) 06.01.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06
(591) сива, тамно зелена, светло зелена.
(511) Кл. 43:
привремени смештај; услуге
обезбеђивање хране и пића; изнајмљивање
привременог
смештаја;
услуге
привременог
смештаја; резервације за привремени смештај; услуге
хотела и одмаралишта; резервације хотела; услуге
ресторана; услуге барова; услуге пријема за
привремени смештај (управљање доласцима и
одласцима); услуге агенција за смештај (хотели,
пансиони); изнајмљивање просторија за састанке;
изнајмљивање расветних уређаја; изнајмљивање
преносивих зграда; обезбеђивање конференцијских
објеката; услуге ресторана, кетеринга и банкета;
обезбеђивање конференцијских објеката; укључујући
све горе наведене услуге које се пружају електронски
или онлајн путем компјутерске базе података или
путем интернета; информационе, саветодавне и
консалтинг услуге у вези са горе наведеним
услугама.
Кл. 44:
спа услуге; козметички салони;
обезбеђивање објеката и услуга за сауну; услуге за
губљење килограма и обликовања фигуре;
консултације и савети за лепоту; услуге
ароматерапије; здравствене спа услуге; масажа.
(111) 79525
(210) Ж- 2020-573

(181) 16.04.2030.
(220) 16.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Вино Жупа" А.Д., Крушевачка 36, 37230
Александровац, RS
ЗИС / RS / IPO

(181) 16.04.2030.
(220) 16.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Вино Жупа" А.Д., Крушевачка 36, 37230
Александровац, RS
(540)

(531) 02.09.14; 24.17.09; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) зелена C-60 M-0 Y-100 K-0, црвена C-0 M-100
Y-100 K-0, бела C-0 M-0 Y-0 K-0, црна C-0 M-0 Y-0 K-100
(511) Кл. 5: дезинфекциона средства.
(111) 79527
(210) Ж- 2020-1141

(181) 08.07.2030.
(220) 08.07.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) AGROINTER DOO BEGEČ, Краља Петра I
54, 21411, Бегеч, RS
(740) Данилка Ђаконовић, адвокат, Гундулићева 25,
21000, Нови Сад
(540)

ROMAZ
(511) Кл. 5: хербициди.
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Ж
(111) 79528
(210) Ж- 2020-572

(181) 16.04.2030.
(220) 16.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Вино Жупа" А.Д., Крушевачка 36,
37230 Александровац, RS
(540)

(531) 09.03.16; 24.15.13; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава C-100 M-0 Y-0 K-0, црвена C-0 M-100 Y100 K-0, бела C-0 M-0 Y-0 K-0, жута C-0 M-0 Y-100 K-0
(511) Кл. 5: дезинфекциона средства.
(111) 79529
(210) Ж- 2020-698

(181) 19.05.2030.
(220) 19.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "MABO" d.o.o., Воје Николајевића б.б., 16000,
Лесковац, RS
(540)

(511) Кл. 3: тоалетни производи; козметички сетови;
сетови за шминкање; тоалетни козметички сетови;
козметички поклон сетови; течни пудери, коректори,
пудери за лице, руменила, оловке за усне, сјај за усне,
одстрањивач лака за нокте, средства за чишћење очију,
средства за чишћење лица, тоници за лице; серуми за
лице; ексфолијатори, маске за очи, маске за лице,
балзами, средства за скидање шминке са очију, креме за
очи, гелови за очи, балзами за усне, креме за руке,
лосиони за тело, средства за прање тела, гелови за
туширање; балзами за стопала, пилинг за тело,
дезедоранси, уља за масажу, есенцијална уља, мириси,
талк пудери, сапуни, есенције за купање, препарати за
потамњивање, препарати за бријање, средства за
чишћење зуба, паковања за лице, препарати за негу
ноктију, камен пловућац, ватирани штапићи, све за
употребу на телу; уља за масажу и уља за купање у
терапеутске сврхе; шампони, регенератори, балзами у
спреју, тоници, лосиони, гелови, омекшивачи, уља,
глазуре, креме, боје, фарбе, овлаживачи, средства за
испирање, средства са избељивање, све за употребу на
коси; парфеми; парфемска уља; парфемисани спрејеви за
просторије; уља за арома-терапију; распршивачи за
освежавање ваздуха; свеће за масажу за козметичку
употребу; етарске есенције; камен пловућац; камен за
бријање; соли за купање.
Кл. 44: услуге салона за лепоту; терапеутски третмани
улепшавања; услуге спа третмана лепоте; салони за
негу коже; бањске услуге; салони за потамњивање;
салони за нокте; салони за мршављење; услуге здравља
лепоте које пружа спа лепоте и здравља; пружање
информативних и консултантских услуга у погледу
здравља, лепоте и неге тела.
(111) 79531
(210) Ж- 2020-520

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрји.
Кл. 3: препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати.
Кл. 5: дезинфекциона средства.
(181) 08.06.2030.
(220) 08.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Rhythm & Blue Inc. Limited, 30b Southgate,
PO19 1DP, Chichester, UK
(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско
ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд
(540)

(181) 07.04.2030.
(220) 07.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) SAVACOOP d.o.o., Теодора Mандића 9,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(111) 79530
(210) Ж- 2020-869

TEMPLESPA
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(531) 26.03.18; 26.04.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива, бела и црвена
(511) Кл. 9: рукавице за заштиту од несрећа.
Кл. 21:
рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице за баштованство.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 25: рукавице (одећа).
(111) 79532
(210) Ж- 2020-700

(181) 20.05.2030.
(220) 20.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) GALENIKA MAGMASIL DOO, Батајнички
друм б.б., 11080, Земун, RS
(540)

(531) 25.07.07; 27.05.01; 27.05.17
(591) црна и плава (pantone 279c)
(511) Кл. 6: млазнице [распршивачи] од метала,
металне млазнице, контејнери од метала за
компримовани гас или течни ваздух, металне кабине
за бојење распршивањем.
(111) 79533
(210) Ж- 2020-694

(181) 19.05.2030.
(220) 19.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Удружење банака Србије п.у., Булевар краља
Александра 86/II, Београд, RS
(740) Слободан Гавриловић, Бирчанинова 8, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.04.24; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) црвена, сива, плава и црна.
(511) Кл. 35:
рачуноводство; вођење књига
[књиговодство]; израда извода са рачуна; пословна
истраживања; услуге односа са јавношћу; компјутерско
управљање
подацима;
пружање
пословних
информација; испитивање јавног мњења; прикупљање
информација
у компјутерске
базе
података;
системација информација у компјутерским базама
података; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација производа путем средстава комуникације,
у сврху продаје на мало; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба и
услуга; административна обрада наруџбеница за
куповину; прикупљање статистичких података;
маркетинг; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; оглашавање плаћањем по клику
[паy пер цлицк оглашавање]; услуге посредовања у
ЗИС / RS / IPO

Ж
трговини; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; пружање пословних
информација путем Интернет странице; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
услуге пријављивања пореза; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; управљање програмима лојалности
потрошача; регистровање писане комуникације и
података; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; услуге праћења тржишта;
финансијска ревизија; услуге односа са медијима;
услуге корпоративне комуникације.
Кл. 36: зајмови на рате; посредовање на берзи; услуге
кредитних агенција; услуге агенција за наплату дугова;
посредовање у осигурању; финансијске услуге при
царинском посредовању; банкарске услуге; услуге
давања гаранције; услуге мењачница; клириншки
послови
[финансије];
финансирање
зајмова;
финансијске
процене
[осигурање,
банкарство,
некретнине]; факторинг; фидуцијарни послови; услуге
повереништва; услуге финансирања; финансијско
управљање; банкарске хипотеке; услуге штедионица;
финансирање
лизинга;
финансирање
закупа;
посредовање у промету са хартијама од вредности;
финансијске анализе; провера чекова; финансијске
консултације; обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
финансијских информација; издавање кредитних
картица; услуга издавања и прихватања платног
инструмента;
издавање
пословног
простора
[непокретности]; онлајн банкарство; позајмљивање уз
заложно обезбеђење; услуге берзанског посредовања;
услуге саветовања у вези са задуживањем; пружање
информација о финансијама путем интернет странице;
инвестирање средстава; трговање акцијама и
обвезницама;
услуге
јемства;
финансијска
истраживања.
(111) 79534
(210) Ж- 2020-695

(181) 19.05.2030.
(220) 19.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Удружење банака Србије п.у., Булевар краља
Александра 86/II, Београд, RS
(740) Слободан Гавриловић, Бирчанинова 8, Београд
(540)
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Ж
(531) 26.03.23; 26.04.24; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(591) црвена, сива, плава и црна.
(511) Кл. 35:
рачуноводство; вођење књига
[књиговодство]; израда извода са рачуна; пословна
истраживања; услуге односа са јавношћу; компјутерско
управљање подацима; пружање пословних информација;
испитивање јавног мњења; прикупљање информација у
компјутерске базе података; системација информација у
компјутерским базама података; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима
при
избору
роба
и
услуга;
административна обрада наруџбеница за куповину;
прикупљање статистичких података; маркетинг;
пружање комерцијалних и пословних контакт
информација; оптимизација саобраћаја са Интернет
странице; оглашавање плаћањем по клику [паy пер
цлицк оглашавање]; услуге посредовања у трговини;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама
података; пружање пословних информација путем
Интернет странице; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга; услуге пријављивања
пореза; индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; управљање програмима
лојалности
потрошача;
регистровање
писане
комуникације и података; консултације о стратегији
комуникације у односима са јавношћу; услуге праћења
тржишта; финансијска ревизија; услуге односа са
медијима; услуге корпоративне комуникације.
Кл. 36: зајмови на рате; посредовање на берзи; услуге
кредитних агенција; услуге агенција за наплату дугова;
посредовање у осигурању; финансијске услуге при
царинском посредовању; банкарске услуге; услуге
давања гаранције; услуге мењачница; клириншки
послови
[финансије];
финансирање
зајмова;
финансијске
процене
[осигурање,
банкарство,
некретнине]; факторинг; фидуцијарни послови; услуге
повереништва; услуге финансирања; финансијско
управљање; банкарске хипотеке; услуге штедионица;
финансирање
лизинга;
финансирање
закупа;
посредовање у промету са хартијама од вредности;
финансијске анализе; провера чекова; финансијске
консултације; обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
финансијских информација; издавање кредитних
картица; услуга издавања и прихватања платног
инструмента;
издавање
пословног
простора
[непокретности]; онлајн банкарство; позајмљивање уз
заложно обезбеђење; услуге берзанског посредовања;
услуге саветовања у вези са задуживањем; пружање
информација о финансијама путем интернет странице;
инвестирање средстава; трговање акцијама и
обвезницама;
услуге
јемства;
финансијска
истраживања.
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(111) 79535
(210) Ж- 2020-699

(181) 19.05.2030.
(220) 19.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "MABO" d.o.o., Воје Николајевића б.б.,
16000, Лесковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрји.
Кл. 3: препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати.
Кл. 5: дезинфекциона средства.
(111) 79536
(210) Ж- 2020-697

(181) 19.05.2030.
(220) 19.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "MABO" d.o.o., Воје Николајевића б.б.,
16000, Лесковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрји.
Кл. 3: препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати.
Кл. 5: дезинфекциона средства.
(111) 79537
(210) Ж- 2020-510

(181) 27.03.2030.
(220) 27.03.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградкса 52а, Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена CMYK (0,100,100,26), бела CMYK
(0,0,0,0)
(511) Кл. 4: восак; мазива; горива и материје за
осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање.
Кл. 6:
алуминијумска фолија за ручни рад.
Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно
управља; прибор за јело; бријачи.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор
(осим намештаја); лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде; посуђе
и прибор за јело (осим виљушака, ножева и кашика);
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено
или полуобрађено стакло (осим грађевинског
стакла); стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
Кл. 26: чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани;
дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; вештачко
цвеће;
украси
за
косу;
вештачка
коса.
Кл. 27:
теписи, асуре, простирке и отирачи,
линолеум и други материјали за покривање подова;
прекривачи
за
зидове
(нетекстилни).
Кл. 28: игре, играчке; апарати за видео игре;
гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.
(111) 79538
(210) Ж- 2020-511

(181) 27.03.2030.
(220) 27.03.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградкса 52а,
Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) црвена CMYK (0,100,100,0), бела CMYK
(0,0,0,0), зелена CMYK (42,0,100,0) (67,0,100,50),
жута CMYK (0,20,100,0)
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; брашно и производи од житарица: хлеб,
колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед; квасац,
прашак за пециво; со; сенф; сирће, сосови; зачини.
Кл. 31: свеже воће и поврће; семе; природне биљке и
цвеће; храна за животиње; слад.
(111) 79539
(210) Ж- 2020-506

(181) 27.03.2030.
(220) 27.03.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградкса 52а, Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.15; 05.03.14; 05.07.23; 25.07.02; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06
(591) зелена, бела, црвена, жута
(511) Кл. 29: месо, месне прерађевине; морски
плодови; млеко, млечни производи, пића на бази
млека; конзервисано, замрзнуте, сушено и кувано
воће и поврће; џемови, компоти; јаја; јестива уља,
масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
брашно и производи од житарица; хлеб, колачи и
посластице; сладоледи; шећер, мед; квасац, прашак
за пециво; со; сенф; сирће, сосови; зачини.
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Ж
Кл. 32:
минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића; пиво.
(111) 79540
(210) Ж- 2020-526

(181) 09.04.2030.
(220) 09.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Temet d.o.o. Lozovik, Лозовик б.б.,
35000, Јагодина, RS
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

GRUIDAE
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже, производи
израђени од ових материјала.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: услуге трговине на велико и мало кожом и
имитацијом коже, производима израђеним од ових
материјала, одећом, обућом и покривалима за граву.
(111) 79541
(210) Ж- 2020-533

(181) 09.04.2030.
(220) 09.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

COLOR YOUR WORLD
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
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, филтере за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљаче; шибице.
Кл. 41: услуге обезбеђење разоноде, образовања,
обука;
услуге
продукције, презентовања
и
дистрибуције аудио, видео, фиксних и покретних
слика и података; услуге информисања у вези са
дуваном и дуванским производима, вођење
радионица;
услуге
догађаја
уживо;
услуге
такмичења, услуге веб - сајтова.
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(111) 79542
(210) Ж- 2020-534

(181) 09.04.2030.
(220) 09.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

MARLBORO DRY
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
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, филтере за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљаче; шибице.
(111) 79543
(210) Ж- 2020-535

(181) 09.04.2030.
(220) 09.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

AMMIL DAWN
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљачи; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се
користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
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као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(111) 79544
(210) Ж- 2020-933

(181) 17.06.2030.
(220) 17.06.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

ОМНИТУС

Ж
(531) 05.09.06; 05.09.10; 05.11.01; 08.05.10; 26.04.11;
26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0, М:30, Y:95,К:0)
Троуглови:светла кармин црвена(Ц:3, М:93, Y:33,
К:8), наранџаста ( Ц:0, М:52, Y:87, К:0), тамно
плава(Ц:85, М:47, Y:9, К:19),наранџаста ( Ц:0, М:70,
Y:100, К:0), светло жуто зелена (Ц:0, М:20, Y:96,
К:15),окер( Ц:8, М:34, Y:89, К:23).
(511) Кл. 30: зачини
(111) 79547
(210) Ж- 2020-755

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(511) Кл. 5: лекови.
(111) 79545
(210) Ж- 2020-539

(181) 16.04.2030.
(220) 16.04.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

LENOR PROFESSIONAL
FORMULA
(511) Кл. 3: средства за избјељивање; препарати за
чишћење; етерична уља; омекшивачи за веш;
избељивачи за веш; препарати за употребу приликом
прања веша; уља за чишћење; сапун; средства за
уклањање флека.
(111) 79546
(210) Ж- 2020-756

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 05.03.15; 05.07.12; 05.07.22; 05.11.01; 08.05.15;
26.04.11; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
Троуглови: светло зелена (Ц:56, М:11,Y:83, К:20),окер
(Ц:5, М:32, Y:100К:26), светло плава( Ц:75, М:10, Y:10,
К:10), светло жуто зелена (Ц:20, М:20, Y:100, К:20),
светло плаво зелена(Ц:68, М:0, Y:36, К:0).
(511) Кл. 30: зачини
(111) 79548
(210) Ж- 2020-754

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)
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Ж
(531) 05.09.06; 05.09.17; 05.11.01; 05.11.11; 08.05.04;
26.04.11; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
Троуглови: црвена (Ц:0, М:82, Y:86, К:0),тамно
браон( Ц:0, М:80, Y:80,К:90), тамна окер (Ц:5, М:32,
Y:100, К:26),тамно кармин црвена ( Ц:7, М:93, Y:84
К:29),светло кармин црвено(Ц:7, М:82, Y:33, К:11).
(511) Кл. 30: зачини.
(111) 79549
(210) Ж- 2020-753

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.11.11; 08.05.15; 08.07.01; 11.01.06; 26.04.11;
26.04.19; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута(Ц:0, М:30,Y:95,
К:0) позадина: пантоне 4975 Ц. троуглови: тамно
браон (Ц:27, М:83, Y:75, К:48), наранџаста (Ц:0,
М:75, Y:80, К:0) тамно плава (Ц:77, М:18, Y:28, К:26)
окер златна(Ц:15, М:25, Y:70, К:17)
(511) Кл. 30: сосови.

Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1
(531) 05.09.15; 26.04.11; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
Позадина: пантоне 7419 Ц. Троуглови: светло окер
(Ц:13, М:20, Y:50, К:5), пантоне 7419 Ц + 100%
блацк, тамно зелена (Ц:70, М:35, Y:80, К:55), тамно
црвена (Ц:5, М:96, Y:77, К:17)
(511) Кл. 30: кисели и слатки сосови; љути сосови.
(111) 79551
(210) Ж- 2020-750

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 26.04.11; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута (Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
Позадина: пантоне 202 Ц. Троуглови: светло зелена
(Ц:70, М:0, Y:90, К:0)
(511) Кл. 29: џемови.
(111) 79552
(210) Ж- 2020-748

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(111) 79550
(210) Ж- 2020-752

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 25.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.07.14; 05.09.15; 05.11.11; 26.04.11; 26.04.15;
26.04.19; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.15
(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута(Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
позадина: пантоне 2623 Ц. троуглови: тамно лила
(Ц:49, М:82, Y:0, К:0)
(511) Кл. 29: џемови.

166

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1
(111) 79553
(210) Ж- 2020-693

(181) 19.05.2030.
(220) 19.05.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) Удружење банака Србије п.у., Булевар краља
Александра 86/II, Београд, RS
(740) Слободан Гавриловић, Бирчанинова 8, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.04.24; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17
(591) црвена, сива, плава и црна.
(511) Кл. 35:
рачуноводство; вођење књига
[књиговодство]; израда извода са рачуна; пословна
истраживања;
услуге
односа
са
јавношћу;
компјутерско управљање подацима; пружање
пословних информација; испитивање јавног мњења;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; системација информација у компјутерским
базама података; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; административна обрада
наруџбеница за куповину; прикупљање статистичких
података; маркетинг; пружање комерцијалних и
пословних контакт информација; оптимизација
саобраћаја са Интернет странице; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
услуге посредовања у трговини; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
пружање пословних информација путем Интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; услуге пријављивања
пореза;
индексирање
интернет
сајтова
за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
управљање програмима лојалности потрошача;
регистровање писане комуникације и података;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; услуге праћења тржишта; финансијска
ревизија; услуге односа са медијима; услуге
корпоративне комуникације.
Кл. 36: зајмови на рате; посредовање на берзи;
услуге кредитних агенција; услуге агенција за
наплату дугова; посредовање у осигурању;
финансијске услуге при царинском посредовању;

ЗИС / RS / IPO

Ж
банкарске услуге; услуге давања гаранције; услуге
мењачница; клириншки послови [финансије];
финансирање
зајмова;
финансијске
процене
[осигурање, банкарство, некретнине]; факторинг;
фидуцијарни послови; услуге повереништва; услуге
финансирања; финансијско управљање; банкарске
хипотеке; услуге штедионица; финансирање лизинга;
финансирање закупа; посредовање у промету са
хартијама од вредности; финансијске анализе;
провера чекова; финансијске консултације; обрада
плаћања извршених кредитним картицама; обрада
плаћања извршених платним картицама; електронски
пренос
средстава;
пружање
финансијских
информација; издавање кредитних картица; услуга
издавања и прихватања платног инструмента;
издавање пословног простора [непокретности];
онлајн банкарство; позајмљивање уз заложно
обезбеђење; услуге берзанског посредовања; услуге
саветовања у вези са задуживањем; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; инвестирање средстава; трговање акцијама
и обвезницама; услуге јемства; финансијска
истраживања.
(111) 79554
(210) Ж- 2020-508

(181) 27.03.2030.
(220) 27.03.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградкса 52а, Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.19; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава CMYK (100,0,0,0) (100,67,0,56), бела
CMYK (0,0,0,0), сива CMYK (0,0,0,55) (0,0,0,0)
(511) Кл. 29: месо, месне прерађевине; морски
плодови; млеко, млечни производи, пића на бази
млека; конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; џемови, компоти; јаја; јестива уља,
масти.
(111) 79555
(210) Ж- 2020-843

(181) 04.06.2030.
(220) 04.06.2020.
(151) 28.12.2020.
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Ж
(732) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO
MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска б.б.,
22300, Нова Пазова, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 6: браварски производи, производи од
обичних метала, нарочито мали метални грађевински
производи, цевчице и цеви од метала, преносиве
металне конструкције, металне цеви за завесе,
металне
гарнишне,
алуминијумски
профили,
алуминијумски
ланчићи,
ситни
делови
од
алуминијума и других метала, алуминијумски
поклопци, прозорске ролетне од метала, ролетне од
челика, метални граничници за заустављање врата,
металне шарке за велика врата, шипке за металне
ограде, прозорске ременице, резе за прозорске
оквире, окови за прозоре, звекири за врата, метални,
капци, затварачи, од метала, крилни прозори од
метала, рамови за прозоре од метала, рамови,
кућишта, за врата од метала, оквири врата од метала,
делови од метала за намештај, делови од метала за
кревете, делови за врата од метала, метални
рукохвати за каду, метални граничници за прозорске
оквире, метални граничници за врата, метални
носачи за намештај, метални оквири камина [полице
над камином].
Кл. 17: унутрашње прозорске ролетне од ПВЦ-а;
гарнишне од ПВЦ-а; пластични ситни делови;
пластични
ланчићи;
пластични
поклопци.
Кл. 20: шипке за завесе (гарнишне); шине за завесе
(гарнишне); завеса од перли, украсна; параван,
преграда (намештај); кукице за завесе; текстилне
ролетне за прозоре, унутрашње; простирке за
спавање; покретне преграде; папирне ролетне;
застори; унутрашњи прозорски застори; унутрашње
прозорске ролетне; завесе од бамбуса; навлаке за
одећу; столице за лежање (лигештули); држачи
завеса, који нису од текстила; прекривачи, јоргани,
јастуци за кревете, осим постељине; алке за завесе;
завесе од плетеног дрвета (покућство); ременице од
пластике за завесе; шнале и траке за држање завеса;
плочасте унутрашње ролетне; унутрашње ролетне од
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летвица; ролетне (унутрашње прозорске) (за
замрачење) (намештај).
Кл. 22: спољне ролетне од текстила; надстрешнице,
цираде од текстила; цираде; мреже за камуфлажу;
шатори; пресвлаке за возила; текстилна влакна; траке
за увијање и везивање које нису од метала;
надстрешнице, цираде од синтетичког материјала;
једра за пловидбу; платно за једра.
Кл. 24: тканине од вештачке свиле; туш завесе од
текстила или пластике; завесе од текстила или
пластике; текстилни прекривачи за намештај
(непричвршћени); тканине за текстилну употребу;
прекривачи за јастуке; ћебад за кревете; стони
подметачи од текстила; декоративна тканина за
постељину, замена за јастук; зидна таписерија од
текстила; подметачи од текстила; памучне тканине,
платно; мрежасте завесе; зефир (тканина); тафт
(тканина); завесе за врата; јастучнице; мреже за
комарце; пешкири од текстила; навлаке; застори;
поставе (текстилне); чаршави (текстилни); држачи
завеса од текстилних материјала; јака памучна
тканина за завесе; прекривачи за столове (који нису
од папира); навлаке (ланене); покривачи за душеке;
прекривачи за кревете; простирке за кревете;
памучне тканине; текстилни материјал; платна,
тканине; влакна за тапацирање.
Кл. 26: чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе;
баршунасте
ресе;
кукице;
копче;
кићанке
(галантерија); украсне кићанке (помпони); набори,
украси (чипкани); розете (галантерија); еластичне
траке, ластиши; узице и гајтани за обрубљивање;
траке за причвршћивање; траке за завесе; апликације;
апликације за украшавање текстилних производа
које се лепе топлотом; декоративни привесци (осим
за накит, прстенове за кључеве или привеске за
кључеве).
Кл. 27: простирке за купатила; прекривачи за
подове; покривачи за подове од винила; отирачи;
тапете; текстилне тапете; отирачи за врата; теписи,
ћилими; неклизајуће простирке; украсне зидне
декорације, нетекстилне; подметачи за тепихе; подне
простирке, отпорне на ватру, за камине и роштиље;
простирке за јогу.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; објављивање рекламних
текстова; рекламирање; рекламирање на радију;
рекламирање преко телевизије; услуге рекламних
агенција; рекламирање слањем наруџбеница;
рекламирање на рачунарској мрежи; писање
рекламних текстова; услуге посредовања у трговини;
дизајнирање рекламног материјала; писање текстова
за рекламне намене.
Кл. 42: дизајн ентеријера (уређење унутрашњег
простора); индустријски дизајн; услуге дизајнирања
паковања; унутрашњи дизајн.
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(111) 79556
(210) Ж- 2020-708

(181) 21.05.2030.
(220) 21.05.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

Ж
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

BZ4X
(511) Кл. 12: аутомобили и њихови саставни,
структурни делови.
(111) 79559
(210) Ж- 2020-515

(531) 05.07.13; 27.05.01; 29.01.03
(591) зелена.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
припремање, организовање и одржавање семинара,
курсева и конференција.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре,
хортикултуре и шумарства; саветовање у вези
дијететике и исхране; услуге саветовања о здрављу;
пружање информација о исхрани и дијететским
додацима [додацима исхрани].
(111) 79557
(210) Ж- 2020-760

(181) 28.05.2030.
(220) 28.05.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак, адвокати
и патентни заступници, Ресавска 34, 11000, Београд
(540)

CONAXIS
(511) Кл. 1:
хемикалије које се користе у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито
препарати за јачање биљака, хемијски или биолошки
препарати за контролу стреса код биљака; препарати
за егулисање раста биљака; хемијски препарати за
третирање семена; гени семена за пољопривредну
производњу;
површински-активна
средства.
Кл. 5:
препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди; хербициди;
пестициди.
(111) 79558
(210) Ж- 2020-911

(181) 15.06.2030.
(220) 15.06.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
ЗИС / RS / IPO

(181) 01.04.2030.
(220) 01.04.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100
Park Avenue, Florham Park NJ, US
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
адвокати, Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

INSUN
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у пољопривреди, хортикултури и
шумарству, посебно препарати за јачање биљака,
хемијски или биолошки препарати за управљање
стресом код биљака, препарати за регулисање раста
биљака, хемијски препарати за третирање семена,
гени семена за пољопривредну производњу.
Кл. 31: пољопривредни, хортикултурни и шумарски
производи, наиме семе, зрна и вегетативни делови
биљака третирани пестицидима или хемијским или
биолошким производима .
(111) 79560
(210) Ж- 2020-811

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) Радојка Николић, Поручника Спасића и
Машере 20/005, 11000, Београд, RS
(540)

ЕКОНОМЕТАР
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 35: оглашавање.
Кл. 41: издавање часописа.
(111) 79561
(210) Ж- 2020-813

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) Радојка Николић, Поручника Спасића и
Машере 20/005, 11000, Београд, RS
(540)

НАГРАДА ПЛАНЕТА БИЗНИС
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 35: оглашавање.
Кл. 41: издавање часописа.
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Ж
(111) 79562
(210) Ж- 2020-815

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) EcoMet Reciklaža DOO Loznica, Јована
Цвијића 11, 15300, Лозница, RS
(540)

Champ
(511) Кл. 9: акумулатор, електрични; акумулатори
[батерије]; акумулатори, електрични, за возила;
акумулатори за аутомобиле.
(111) 79563
(210) Ж- 2020-820

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 28.12.2020.
(732) Ђорђе Милошевић, Цветанова Ћуприја 24ђ,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Милош Глишовић, Трг Политике 7/1,
11000, Београд
(540)

(531) 09.07.01; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 9: видео записи музичког садржаја; звучни
записи музичког садржаја; звучни записи са
музичким садржајем; компакт-дискови са музичким
садржајем; музички звучни записи који се могу
преузети; унапред снимљене музичке аудио траке;
унапред снимљене видео траке са музичким
садржајем; унапред снимљени музички компакт
дискови; унапред снимљени музички видео записи;
уређаји за електричне и електронске ефекте за
музичке инструменте.
Кл. 35:
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; промоција музичких концерата;
услуге продаје унапред снимљених музичких и видео
садржаја који се могу преузети преко интернет
продавнице; услуге онлајн малопродаје музичког
садржаја који се могу електронски преузимати;
услуге малопродаје музичких садржаја који се могу
преузимати са интернета.
Кл. 41: услуге забаве које пружају музичке групе;
наступање музичких бендова уживо; забава у виду
наступа уживо од стране музичких оркестара; забава у
виду музичких извођења уживо; услуге пружања
музичке забаве; пружање музичке забаве уживо; услуге
продукције музичких видео спотова; услуге филмске,
музичке, спортске, видео и позоришне забаве; услуге
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музичког издаваштва; пружање услуга у вези са забавом
у облику музичких наступа уживо или музичких
снимака; пружање услуга из области забаве у виду
извођења музичких садржаја уживо; производња
музичких снимака; продукција музичких концерата;
продукција звучних, музичких и видео снимака;
приказивање музичких наступа; позоришне и музичке
представе које се изводе у дискотекама и ноћним
клубовима; позоришне и музичке представе које се
изводе у дворанама за наступе; организовање филмских
догађаја, музичких догађаја, културних и спортских
догађаја и забавних догађаја уживо; организовање,
продукција, представљање и вођење музичких
концерата, фестивала, турнеја и других музичких и
културних наступа, догађаја и активности; организовање
музичких наступа уживо; организовање музичких
концерата; објављивање музичких текстова; забава у
виду извођења уживо аудио и визуелних дела, музичких,
мешовитих, информативних и комичарских дела.
(111) 79564
(210) Ж- 2020-859

(181) 08.06.2030.
(220) 08.06.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

VODAVODA vodica
(511) Кл. 5:
лековите минералне воде.
Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и негазирана
стона
вода
за
пиће;
безалкохолна
пића.
Кл. 35: услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у
вези са лековитим минералним водама, водом,
минералном водом, газираном и негазираном стоном
водом за пиће, безалкохолним пићима.
(111) 79565
(210) Ж- 2020-749

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм
14, Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.03.14; 05.07.08; 05.09.15; 05.11.11; 26.04.11; 26.04.15;
26.04.19; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
ЗИС / RS / IPO
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(591) пантоне рефлеx блуе Ц, жута(Ц:0, М:30, Y:95, К:0)
Позадина: пантоне 221 Ц.
Троуглови: тамно розе (Ц:0, М:90, Y:45, К:0)
(511) Кл. 29: џемови.
(111) 79566
(210) Ж- 2020-676

(181) 15.05.2030.
(220) 15.05.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) Владимир Гајић, Проте Матеје 43/4/6,
Београд-Врачар, RS
(740) Адвокат Драган Миловановић, Краља Милана
33/9, Београд-Врачар
(540)

(531) 05.07.02; 24.17.03; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.19;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08
(591) тамно зелена, црне.
(511) Кл. 43: услуге ресторана.
(111) 79567
(210) Ж- 2020-683

(181) 18.05.2030.
(220) 18.05.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) Public Join Stock Company Gazprom Neft,
Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch.pom. 1N, kab2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 05.09.03; 08.07.08; 25.01.01; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, жута, наранџаста, црна, бела, зелена,
браон.
(511) Кл. 29:
aгар-агар за кување; албумен,
беланчевине, за кулинарске намене; алгинати за
кулинарске намене; алое вера за људску исхрану;
андулете; аранжмани од обрађеног воћа; артичоке,
конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за
ЗИС / RS / IPO
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кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца;
беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће,
конзервирано; бодљикави јастог, који није жив;
бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у
кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано;
воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће,
прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни
желе;
воћни
чипс;
говеђа
супа;
грашак,
конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол;
дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани;
ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за
исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за
исхрану; желе од меса; живина, која није жива;
животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од
јаја; замене за млеко; залеђе но воће; замрзнутосушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено
коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за
јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од
пилетине]; јастози, који нису живи; јести ва птичја
гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве
масти; јестиви инсекти, неживи; јести во цвеће,
сушено; јетра; јетре на паштета; јогурт; кавијар;
какво путер за исхрану; кандирана патка; кандирани
ораси;
каселет;
кварк;
кефир;
кикирики,
припремљен; кикирики путер; кимчи; кисели
ђумбир; кисели краставац; кисели купус; кисело
млеко; кнедле на бази кромпира; кобасице; кобасице
крвавице; кокосова маст; кокосово млеко; кокосово
млеко за кулинарску употребу; кокосово уље за
исхрану; кокосов путер; кокос, осушени; компоти;
компот од бруснице; кондензовано млеко;
конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана
паприка; конзервисана риба; конзервисана соја, за
исхрану; конзервисан бели лук; конзервисане
печурке; конзервисано месо; конзервисано поврће;
конзервисано
сочиво;
конзервисан
пасуљ;
концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за
кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора
од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи;
кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће;
кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац,
прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене;
лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у
кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан;
маргарин; љускари, који нису живи; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне
супстанце за производњу јестиве масти; мекушци,
неживи; мермелада; месни екстракти; месо; месо у
конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко
од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од
киририкија; млеко у праху; млечни ферменти за
кулинарске
намене;
морске
(нори)
алге,
конзервисане; морски краставац, који није жив;
морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа;
мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих
плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази
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Ж
рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на
бази кокосовог млека; напици на бази млека од
кикирикија; напици од млека, у којима млеко
преовлађује; напици са бактеријама млечне
киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено
млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака
[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ];
палмино уље за исхрану; паниране кобасице;
парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од
поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за
кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано
млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу;
пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у
конзерви; полен припремљен као храна; препарати за
прављење бујона; препарати за супу од поврћа;
прерађен орах; пресована воћна паста; производи од
млека; протеинско млеко; прстенови од лука
[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак,
који није жив; рендани пржени кромпир [hash
Ьrоwпs]; репино уље за исхрану; риба, која није
жива; риба ни кисели купус; риба у конзерви; рибља
икра, припремљена; рибље брашно за људску
исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви;
рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом;
салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе;
састојци за припремање супе; сатај; свеж сир;
свињетина; свињска маст; семенке, припремљене;
сир; сириште, сирило; сланина; смета на; смеше које
садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино
млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за
кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе;
сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово
уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за
исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће;
тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или
поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу
пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље
од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за
исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени
бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од
кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел;
ферментисано млеко; ферментисано печено млеко;
харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна
или вештачка; чауре свилене бубе за људску
исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи,
рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице,
која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке,
љуска
ри,
који
нису
живи;
шунка.
Кл. 30:
aлва; алге [зачин]; арома ваниле за
кулинарске намене; ароматични додаци за храну;
ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља;
ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису
етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски
хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап
[мешавина пиринча са поврћем и јунетином];
бикарбона сода за кување; биљни препарати за
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употребу као замена за кафу; брашно; брашно од
боба; брашно од кромпира; брашно од слачице;
брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур;
буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел
производи; везивни агенси за сладолед; векна са
месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске
плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за
кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши];
воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за
шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; глутенски додаци за
кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши];
додаци за згушњавање хране за кување; додаци
јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев
етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума;
жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу;
замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак тестенина; зачини; зачинска паприка;
зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп],
меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви
папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено
брашно; јиаози; какао; какво напици са млеком;
капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне];
каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс:
кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена;
киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи
од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс;
коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним
преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем
бруле; кристализовани камени шећер; кроасани;
кроасани са чоколадом; крутони; кукуруз ни гриз;
кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кускус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску
употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање;
леРо природни или вештачки; мајонез; макарони;
макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде;
марципан; материјали за везивање кобасица;
матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол
бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице;
мисо; млевени ђумбир; млевенијечам; млевени
кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска
вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде;
напици на бази камилице; напици од чаја;
немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат;
овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам;
ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке;
палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од
ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто;
пеци ва; пивско сирће; пикалили; пикантне
палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за
кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите
ЗИС / RS / IPO
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од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића
на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од
чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица;
посластице од кикирикија; пралине; прашак за
колаче; прашак за пеци во; прашак за прављење
сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за
салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке,
шлага; препарати од житарица; прерађено семе за
употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у
морску траву; природни заслађивачи; пролећне
ролнице;
прополис
[пчелињи
производ];
профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице
за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли;
рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе
аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са
сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф;
сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни
колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану;
сладни бисквити; сладни екстракти за храну;
сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке
земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши];
слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од
пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за
тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба
резанци; сојино брашно; соли за конзервисање
намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни];
сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин];
сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства
за омекшавање меса за употребу у домаћинству;
средства за подизање теста; стаклене глазуре;
стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува
зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин];
сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако;
тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување;
тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за
колаче; тесто за слатка пеци ва; тесто, полупрерађен
производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне
за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје;
ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса
[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца;
хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или
лишће као замена за чај; целерова со; цикорија
[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп ал
ги; чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс
[производ од житарица]; чоколада; чоколадни
мусеви; чоколадни украси за торте; чололадни
намази који садрже орашасте плодове; шафран
[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења
[посластица].
Кл. 35: aдминистративна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
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рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна;
израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање
тржишта; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање
подацима; 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 у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; непосредно
оглашавање путем поште; обавештења о пословима;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
обрада текста; обрачун пореза; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау рег click оглашавање]; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању; пословна
испитивања; пословна истраживања; пословне процене;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
пословно управљање за спортисте; пословно
управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
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услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе података;
прикупљање статистичких података; припрема платних
листи; продукција програма телевизијске продаје;
производња рекламних филмова; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; промоција
продаје за друге; проналажење особља; професионалне
пословне консултације; пружање комерцијалних и
пословних
контакт
информација;
пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима при
избору роба и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; п ружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе; пружање пословних информација; пружање
пословних информација путем Интернет странице;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта
оглашавања;
рачуноводство;
ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање преко
плаката;
рекламирање
слањем
наруџбеница;
рекламирање преко телевизије; саветодавне услуге у
пословном управљању; састављање пописа информација
за комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге;
система ција информација у компјутерским базама
података; стенографске услуге; стручне услуге о
пословној
ефикасности;
тражење
спонзорства;
управљање програмима за путнике који често лете
авионом; управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских препарата
и медицинског материјала; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања
састанака [канцеларијске услуге]; услуге комерцијалног
лобирања; услуге корпоративне комуникације; услуге
малопродаје у вези са пекарским производима; услуге
малопродаје уметничких дела од стране уметничких
галерија;
услуге
малопродаје
фармацеутских,
ветеринарских и хигијенских препарата и медицинског
материјала; услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте]; услуге
односа са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге
онлајн малопродаје дигиталне музике која се преузима
са интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге
пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге
пословног посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства; услуге
посредовања у трговини; услуге праћења конкуренције;
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услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе;
услуге претплате на новине за друге; услуге
пријављивања пореза; услуге продаје путем ли цита ције;
услуге рекламних агенција; услуге телемаркетинга;
услуге телефонских централа; услуге телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге управљања
пословним пројектима за грађевинске пројекте; услуге
фотокопирања; фактурисање; финансијска ревизија;
циљни маркетинг.
Кл. 43: декорисање колача; декорисање хране;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за
воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских
објеката; изнајмљивање привременог смештаја;
изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање
столова, столица, столњака и стакленог посуђа;
изнајмљивање шатора; информације и савети у вези
са припремањем оброка; кетеринг хране и пића;
обезбеђење услова за камповање; пансион за
животиње; пансионске услуге; прављење скулптура
од хране; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештаја; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге
вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила
барова; услуге пријема за привремени смештај
[организовање долазака и одлазака]; услуге
резервисања хотела; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.
(111) 79568
(210) Ж- 2020-684

(181) 18.05.2030.
(220) 18.05.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) Public Join Stock Company Gazprom Neft,
Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch.pom. 1N, kab2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 11.03.14; 25.01.01; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
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(511) Кл. 30: aлва; алге [зачин]; арома ваниле за
кулинарске намене; ароматични додаци за храну;
ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља;
ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису
етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски
хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап
[мешавина пиринча са поврћем и јунетином];
бикарбона сода за кување; биљни препарати за
употребу као замена за кафу; брашно; брашно од
боба; брашно од кромпира; брашно од слачице;
брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур;
буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел
производи; везивни агенси за сладолед; векна са
месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске
плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за
кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши];
воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за
шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; глутенски додаци за
кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши];
додаци за згушњавање хране за кување; додаци
јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев
етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума;
жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу;
замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак тестенина; зачини; зачинска паприка;
зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп],
меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јести ви
папир за колаче; јестиви папир од пиринча; јечмено
брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком;
капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне];
каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс;
кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена;
киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи
од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс;
коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним
преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем
бруле; кристализовани камени шећер; кроасани;
кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз;
кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кускус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску
употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед,
природни или вештачки; мајонез; макарони;
макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде;
марципан; материјали за везивање кобасица;
матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол
бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице;
мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени
кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска
вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде;
напици на бази камилице; напици од чаја;
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немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат;
овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам;
ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке;
палачинке на бази кромпира; палми н шећер; паста
од ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени;
песто; пеци ва; пивско сирће; пикалили; пикантне
палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за
кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите
од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића
на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од
чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица;
посластице од кикирикија; пралине; прашак за
колаче; прашак за пеци во; прашак за прављење
сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за
салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке,
шлага; препарати од житарица; прерађено семе за
употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у
морску траву; природни заслађивачи; пролећне
ролнице;
прополис
[пчелињи
производ];
профитероле; гни-бер кекс; пудинг; пшеничне клице
за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли;
рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе
аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са
сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф;
сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни
колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану;
сладни бисквити; сладни екстракти за храну;
сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке
земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши];
слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од
пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за
тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба
резанци; сојино брашно; соли за конзервисање
намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни];
сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин];
сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства
за омекшавање меса за употребу у домаћинству;
средства за подизање теста; стаклене глазуре;
стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува
зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин];
сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако;
тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување;
тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за
колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полупрерађен
производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне за
торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; ферменти за
тесто; фондани [слаткиши]; хариса [зачин]; хељда,
прерађена; хлеб; хлеб без квасца; хлебне мрвице; храна
на бази овса; цветови или лишће као замена за чај;
целерова со; цикорија [замена за кафу]; цимет [зачин];
чај; чај од келп алги; чатни [додатак јелима]; чау-чау
[зачин]; чипс [производ од житарица]; чоколада;
чоколадни мусеви; чоколадни украси за торте;
чололадни намази који садрже орашасте плодове;
шафран [зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког
корења [посластица].
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Кл. 32: Seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви,
безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића;
безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића
од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти;
безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
безалкохолни приправци за прављење напитака; воде
[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови;
гази рана вода; екстракти хмеља за производњу пива;
енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво];
квас; коктели, безалкохолни; коктели на бази пива;
лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће];
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици
на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици
од соје, осим замена за млеко; освежавајућа
безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за
газирање пића; пића од сурутке; прашкови за
газирање пића; препарати за прављење газиране
воде; радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак];
сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно пиво;
сладовина; смутис [кашасти напици од воћа или
поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок од
јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне
воде; шербети [пића]; шира; шира [неферментисана].
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за
фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање продајних штандова; израда
извода са рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
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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 у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
промоција продаје за друге; проналажење особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; развој концепта
оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања;
регистровање писане комуникације и података;
ЗИС / RS / IPO
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рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање
преко телевизије; саветодавне услуге у пословном
управљању; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге;
системација информација у компјутерским базама
података; стенографске услуге; стручне услуге о
пословној ефикасности; тражење спонзорства;
управљање програмима за путнике који често лете
авионом;
управљање
програмима лојалности
потрошача; уређивање излога; услуге агенција за
запошљавање; услуге агенција за пружање
пословних информација; услуге агенција за увоз и
извоз;
услуге
велепродаје
фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања
састанака
[канцеларијске
услуге];
услуге
комерцијалног лобирања; услуге корпоративне
комуникације; услуге малопродаје у вези са
пекарским
производима;
услуге
малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
Кл. 43: декорисање колача; декорисање хране;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за
воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских
објеката; изнајмљивање привременог смештаја;
изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање
столова, столица, столњака и стакленог посуђа;
ЗИС / RS / IPO
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изнајмљивање шатора; информације и савети у вези
са припремањем оброка; кетеринг хране и пића;
обезбеђење услова за камповање; пансион за
животиње; пансионске услуге; прављење скулптура
од хране; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештаја; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге
вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила
барова; услуге пријема за привремени смештај
[организовање долазака и одлазака]; услуге
резервисања хотела; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.
(111) 79569
(210) Ж- 2020-685

(181) 18.05.2030.
(220) 18.05.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) Public Join Stock Company Gazprom Neft,
Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch.pom. 1N, kab2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 08.07.09; 11.03.13; 25.01.01; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) светло плава, бела, бордо, зелена, црна, сива,
браон.
(511) Кл. 29:
агар-агар за кување; албумен,
беланчевине, за кулинарске намене; алгинати за
кулинарске намене; алое вера за људску исхрану;
андулете; аранжмани од обрађеног воћа; артичоке,
конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за
кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца;
беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће,
конзервирано; бодљикави јастог, који није жив;
бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у
кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано;
воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће,
прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни
желе;
воћни
чипс;
говеђа
супа;
грашак,
конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол;
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дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани;
ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за
исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за
исхрану; желе од меса; живина, која није жива;
животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од
јаја; замене за млеко; залеђено воће; замрзнутосушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено
коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за
јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од
пилетине]; јастози, који нису живи; јести ва птичја
гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве
масти; јести ви инсекти, неживи; јестиво цвеће,
сушено; јетра; јетре на паштета; јогурт; кавијар;
какао путер за исхрану; кандирана патка; кандирани
ораси;
каселет;
кварк;
кефир;
кикирики,
припремљен; кикирики путер; кимчи; кисели
ђумбир; кисели краставац; кисели купус; кисело
млеко; кнедле на бази кромпира; кобасице; кобасице
крвави це; кокосова маст; кокосово млеко; кокосово
млеко за кулинарску употребу; кокосово уље за
исхрану; кокосов путер; кокос, осушени; компоти;
компот од бруснице; кондензовано млеко;
конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана
паприка; конзервисана риба; конзервисана соја, за
исхрану; конзервисан бели лук; конзервисане
печурке; конзервисано месо; конзервисано поврће;
конзервисано
сочиво;
конзервисан
пасуљ;
концентрати за бујон: концентрати на бази воћа за
кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора
од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи;
кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће;
кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац,
прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене;
лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у
кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан;
маргарин; љускари, који нису живи; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне
супстанце за производњу јестиве масти; мекушци,
неживи; мермелада; месни екстракти; месо; месо у
конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко
од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од
киририкија; млеко у праху; млечни ферменти за
кулинарске
намене;
морске
(нори)
алге,
конзервисане; морски краставац, који није жив;
морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа;
мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих
плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази
рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на
бази кокосовог млека; напици на бази млека од
кикирикија; напици од млека, у којима млеко
преовлађује; напици са бактеријама млечне
киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено
млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака
[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ];
палмино уље за исхрану; паниране кобасице;
парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од
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поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за
кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано
млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу;
пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у
конзерви; полен припремљен као храна; препарати за
прављење бујона; препарати за супу од поврћа;
прерађен орах; пресована воћна паста; производи од
млека; протеинско млеко; прстенови од лука
[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак,
који није жив; рендани пржени кромпир [hash
browns]; репино уље за исхрану; риба, која није
жива; риба ни кисели купус; риба у конзерви; рибља
икра, припремљена; рибље брашно за људску
исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви;
рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом;
салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе;
састојци за припремање супе; сатај; свеж сир;
свињетина; свињска маст; семенке, припремљене;
сир; сириште, сирило; сланина; смета на; смеше које
садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино
млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за
кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе;
сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово
уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за
исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће;
тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или
поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу
пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље
од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за
исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени
бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од
кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел;
ферментисано млеко; Ферментисано печено млеко;
харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна
или вештачка; чауре свилене бубе за људску
исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи,
рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице,
која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке,
љуска ри, који нису живи; шунка.
Кл. 30:
aлва; алге [зачин]; арома ваниле за
кулинарске намене; ароматични додаци за храну;
ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља;
ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису
етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски
хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап
[мешавина пиринча са поврћем и јунетином];
бикарбона сода за кување; биљни препарати за
употребу као замена за кафу; брашно; брашно од
боба; брашно од кромпира; брашно од слачице;
брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур;
буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел
производи; везивни агенси за сладолед; векна са
месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске
плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за
кување; воћне посластице; воћни желе [слатки ши];
воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за
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шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; глутенски додаци за
кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши];
додаци за згушњавање хране за кување; додаци
јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев
етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума;
жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу;
замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак тестенина; зачини; зачинска паприка;
зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп],
меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви
папир за колаче; јестиви папир од пиринча; јечмено
брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком;
капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне];
каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс;
кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена;
киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи
од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс;
коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним
преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем
бруле; кристализовани камени шећер; кроасани;
кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз;
кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кускус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску
употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед,
природни или вештачки; мајонез; макарони;
макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде;
марципан; материјали за везивање кобасица;
матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол
бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице;
мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени
кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска
вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде;
напици на бази камилице; напици од чаја;
немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат;
овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам;
ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке;
палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од
ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто;
пецива; пивско сирће; пикалили; пикантне
палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за
кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите
од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића
на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од
чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица;
посластице од кикирикија; пралине; прашак за
колаче; прашак за пеци во; прашак за прављење
сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за
салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке,
шлага; препарати од житарица; прерађено семе за
употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у
ЗИС / RS / IPO
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морску траву; природни заслађивачи; пролећне
ролнице;
прополис
[пчелињи
производ];
профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице
за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли;
рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе
аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са
сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф;
сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни
колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану;
сладни бисквити; сладни екстракти за храну;
сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке
земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши];
слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од
пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за
тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба
резанци; сојино брашно; соли за конзервисање
намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни];
сосови за месо [умаци]; сос од бруснице [зачин];
сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства
за омекшавање меса за употребу у домаћинству;
средства за подизање теста; стаклене глазуре;
стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува
зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин];
сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако;
тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување;
тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за
колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полупрерађен
производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне
за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје;
ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса
[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца;
хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или
лишће као замена за чај; целерова со; цикорија
[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги;
чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс
[производ од житарица]; чоколада; чоколадни
мусеви; чоколадни украси за торте; чололадни
намази који садрже орашасте плодове; шафран
[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења
[посластица].
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за
фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
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изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање продајних штандова; израда
извода са рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
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 у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција робе и
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услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
промоција продаје за друге; проналажење особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; развој концепта
оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања;
регистровање писане комуникације и података;
рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање
преко телевизије; саветодавне услуге у пословном
управљању; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге;
системација информација у компјутерским базама
података; стенографске услуге; стручне услуге о
пословној ефикасности; тражење спонзорства;
управљање програмима за путнике који често лете
авионом;
управљање
програмима лојалности
потрошача; уређивање излога; услуге агенција за
запошљавање; услуге агенција за пружање
пословних информација; услуге агенција за увоз и
извоз;
услуге
велепродаје
фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања
састанака
[канцеларијске
услуге];
услуге
комерцијалног лобирања; услуге корпоративне
комуникације; услуге малопродаје у вези са
пекарским
производима;
услуге
малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
ЗИС / RS / IPO
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пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
Кл. 43: декорисање колача; декорисање хране;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за
воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских
објеката; изнајмљивање привременог смештаја;
изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање
столова, столица, столњака и стакленог посуђа;
изнајмљивање шатора; информације и савети у вези
са припремањем оброка; кетеринг хране и пића;
обезбеђење услова за камповање; пансион за
животиње; пансионске услуге; прављење скулптура
од хране; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештаја; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге
вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила
барова; услуге пријема за привремени смештај
[организовање долазака и одлазака]; услуге
резервисања хотела; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.
(111) 79570
(210) Ж- 2020-686
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(511) Кл. 30: aлва; алге [зачин]; арома ваниле за
кулинарске намене; ароматични додаци за храну;
ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља;
ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису
етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски
хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап
[мешавина пиринча са поврћем и јунетином];
бикарбона сода за кување; биљни препарати за
употребу као замена за кафу; брашно; брашно од
боба; брашно од кромпира; брашно од слачице;
брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур;
буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел
производи; везивни агенси за сладолед; векна са
месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске
плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за
кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши];
воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за
шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; глутенски додаци за
кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши];
додаци за згушњавање хране за кување; додаци
јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев
етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума;
жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу;
замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак тестенина; зачини; зачинска паприка;
зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп],
меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви
папир за колаче; јестиви папир од пиринча; јечмено
брашно; јиаози; какао; какво напици са млеком;
капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне];
каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс;
кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена;
киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи
од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс;
коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним
преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем
бруле; кристализовани камени шећер; кроасани;
кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз;
кукуруз но брашно; кукуруз, пржени; куркума; кускус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску
употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед,
природни или вештачки; мајонез; макарони;
макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде;
марципан; материјали за везивање кобасица;
матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол
бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице;
мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени
кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска
вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде;
напици на бази камилице; напици од чаја;
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немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат;
овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам;
ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке;
палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од
ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто;
пеци ва; пивско сирће; пикалили; пикантне
палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за
кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите
од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића
на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од
чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица;
посластице од кикирикија; пралине; прашак за
колаче; прашак за пециво; прашак за прављење
сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за
салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке,
шлага; препарати од житарица; прерађено семе за
употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у
морску траву; природни заслађивачи; пролећне
ролнице;
прополис
[пчелињи
производ];
профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице
за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли;
рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе
аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са
сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф;
сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни
колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану;
сладни бисквити; сладни екстракти за храну;
сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке
земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши];
слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од
пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за
тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба
резанци; сојино брашно; соли за конзервисање
намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни];
сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин];
сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства за
омекшавање меса за употребу у домаћинству; средства
за подизање теста; стаклене глазуре; стругани лед са
заслађеним црвеним пасуљем; сува зрна кукуруза без
љуске; сусамово семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле,
либанска салата; тако; тамарин [зачин]; тапиока; тартар
крем за кување; тарт [слатка пита без горње коре];
тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива;
тесто, полупрерађен производ; тортиље; удон резанци;
украсне бомбоне за торте; умак од парадајза; умак, сос
од соје; ферменти за тесто; фонда ни [слаткиши];
хариса [зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без
квасца; хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или
лишће као замена за чај; целерова со; цикорија [замена
за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; чатни
[додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од
житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни
украси за торте; чололадни намази који садрже
орашасте плодове; шафран [зачин]; шећер; шпагети;
штапови од слатког корења [посластица].
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Кл. 32: Seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви,
безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића;
безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића
од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти;
безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
безалкохолни приправци за прављење напитака; воде
[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови;
газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива;
енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво];
квас; коктели, безалкохолни; коктели на бази пива;
лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће];
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици
на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици
од соје, осим замена за млеко; освежавајућа
безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за
газирање пића; пића од сурутке; прашкови за
газирање пића; препарати за прављење газиране
воде; радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак];
сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно пиво;
сладовина; смутис [кашасти напици од воћа или
поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок од
јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне
воде; шербети [пића]; шира; шира [неферментисана].
Кл. 35: aдминистративна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за
фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање продајних штандова; израда
извода са рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
ЗИС / RS / IPO
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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 у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
промоција продаје за друге; проналажење особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; развој концепта
оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања;
регистровање писане комуникације и података;
ЗИС / RS / IPO
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рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање
преко телевизије; саветодавне услуге у пословном
управљању; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге;
система ција информација у компјутерским базама
података; стенографске услуге; стручне услуге о
пословној ефикасности; тражење спонзорства;
управљање програмима за путнике који често лете
авионом;
управљање
програмима лојалности
потрошача; уређивање излога; услуге агенција за
запошљавање; услуге агенција за пружање
пословних информација; услуге агенција за увоз и
извоз;
услуге
велепродаје
фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања
састанака
[канцеларијске
услуге];
услуге
комерцијалног лобирања; услуге корпоративне
комуникације; услуге малопродаје у вези са
пекарским
производима;
услуге
малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
Кл. 43: декорисање колача; декорисање хране;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за
воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских
објеката; изнајмљивање привременог смештаја;
изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање
столова, столица, столњака и стакленог посуђа;
183
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изнајмљивање шатора; информације и савети у вези
са припремањем оброка; кетеринг хране и пића;
обезбеђење услова за камповање; пансион за
животиње; пансионске услуге; прављење скулптура
од хране; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештаја; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге
вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила
барова; услуге пријема за привремени смештај
[организовање долазака и одлазака]; услуге
резервисања хотела; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.
(111) 79571
(210) Ж- 2020-848

(181) 05.06.2030.
(220) 05.06.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) Привредна комора Србије, Ресавска 13-15,
Београд, RS
(540)

(531) 07.01.24; 26.01.21; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, црвена, бела.
(511) Кл. 35: услуге привредних комора које се
односе на промоцију локалног пословања и локалног
туризма; маркетинг; промоција посебних догађаја;
услуге промоције извоза; саветовање које се односи
на промоцију робе; промоција добара и услуга
других путем оглашавања на интернет страницама;
промоција продаје робе и услуга других путем
штампаних материјала; промоција роба и услуга
других путем промотивних рекламних филмова;
промоција роба и услуге других састављањем и
пласирањем реклама у електронским часописима;
организовање и спровођење маркетиншких догађаја;
организовање и спровођење промотивних догађаја;
организовање
и
вођење
промотивних
и
маркетиншких догађаја; организовање догађаја,
изложби, сајмова и приредби за комерцијалне,
промотивне и рекламне потребе; економска
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предвиђања и анализе; истраживање и анализа
маркетиншких активности; припрема извештаја
анализе тржишта; стратешке анализе пословања;
услуге састављања пословних анализа; маркетинг,
истраживања тржишта и анализе тржишта; анализе
података и статистика добијених из маркетиншког
истраживања; онлајн маркетинг; услуге онлајн
маркетинга намењене корисницима друштвених
мрежа; пружање информација о пословном
маркетингу; организовање сајмова; истраживање
тржишта
и
анализирање
тржишта;
услуге
промотивног маркетинга.
Кл. 41: курсеви стратешког планирања у вези са
оглашавањем,
промоцијом,
маркетингом
и
пословањем; вођење обука; организовање обука;
омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање и
реализација семинара и радионица за обуку;
организовања и уређивање семинара, конференција,
курсева обуке и даљег усавршавања.
Кл. 42: испитивање, анализа и процена производа и
услуга других за потребе сертификације; анализа и
оцењивање дизајна производа; испитивање, анализа
и процена производа других за потребе
сертификације; анализа и оцењивање производа и
услуга у вези са могућим будућим применама.
Кл. 45: саветовање, заступање и помоћ у споровима
и административним и правним поступцима у
области интелектуалне својине и повезаних права;
заступање и помоћ у правним споровима пред
арбитражним телима, телима за посредовање и
решавање
спорова
алтернативним
путем;
консултантске и правне услуге у области закона,
прописа и захтева о приватности и безбедности;
услуге подршке у споровима.
(111) 79572
(210) Ж- 2020-838

(181) 03.06.2030.
(220) 03.06.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) Pagliero & Calvetti S.r.l., Via Antonio de
Francisco 135/1, I-10036 Settimo Torinese, IT
(740) Адвокат Наумовић Зоран, Крунска 77,
11000 Београд
(540)

(531) 26.01.24; 27.05.03; 27.05.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива
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(511) Кл. 30: кафа, пића од кафе, кафа (вештачка),
кафа без кофеина, капсуле за кафу, есенција кафе,
супститути кафе, инстант кафа, кафа са укусима,
концентрати од кафе, мешавине кафе, чајеви и какао
и
њихови
супститути,
шећери,
чоколаде.
Кл. 35: пословна администрација, саветовање у вези
са пословном администрацијом, услуге пословне
администрације, помоћ у пословној администрацији,
рекламирање, пословно управљање (менаџмент),
услуге пословног менаџмента, саветовање у вези
пословног менаџмента, организација пословног
менаџмента, услуге канцеларијског функционисања,
канцеларијско функционисање, франшизинг пословни савет који се односи на услуге саветовања
менаџмента у вези франшизинга, пословна помоћ у
вези франшизинга, услуге франшизинга које пружају
маркетиншку помоћ, услуге пословног рекламирања
у
вези
франшизинга,
пружање
пословних
информација у вези франшизинга.
(111) 79573
(210) Ж- 2020-899

(181) 12.06.2030.
(220) 12.06.2020.
(151) 29.12.2020.
(732) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los Gatos,
California 95032, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 27.01.16; 27.05.01
(591) црвена
(511) Кл. 9: софтвер за стриминг аудиовизуелног и
мултимедијалног садржаја путем интернета и
глобалне комуникационе мреже; софтвер за
стриминг аудиовизуелног и мултимедијалног
садржаја на мобилне дигиталне електронске уређаје;
софтвер за претраживање, организовање, и
препоручивање мултимедијалног садржаја; опрема за
развој софтвера за креирање софтверских и
мобилних
апликација;
рачунарски
софтвер;
рачунарски програми; рачунарске софтверске
апликације које се могу преузимати; мобилне
апликације које се могу преузимати; софтвер за
видео игре; рачунарски софтвер за игре;
интерактивни програми за видео игре; кертриџи и
дискови за рачунарске игре; програми и софтвери за
електронске игре; софтвери за електронске игре за
мобилне телефоне, таблете, личне рачунаре, и ручне
електронске уређаје; хардвер и софтвер за игре
виртуелне реалности и проширене стварности;
ЗИС / RS / IPO
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играни програм и телевизијске емисије које се могу
преузимати путем услуге видео на захтев; графика
која садржи сетове дигиталних слика и икона која се
може преузимати за употребу на рачунарима,
таблетима, и мобилним телефонима; ЦД-ови и ДВДови; играни програм и телевизијске емисије које се
могу преузимати; аудио књиге; мелодије звона и
снимљени звуци који се могу преузимати; аудио и
визуелни снимци; музички снимци; апарати за
снимање, пренос или репродукцију звука или слике;
аудио и видео снимци са музиком, музичким
наступима, и музичким спотовима који се могу
преузимати; подкастови који се могу преузимати;
кодиране електронске чип картице; магнетно
кодиране поклон картице; електронске публикације;
даљински управљачи; уређаји за стриминг
дигиталних медија; дигитални видео рекордери; ДВД
и плејери за видео дискове високе резолуције;
системи за кућни биоскоп који се састоје од аудио и
видео ресивера; диск плејери; телевизори;
телевизијски сет топ боксови; рачунарски хардвер и
периферни уређаји; подлоге за миш; ослонци за
зглоб и руку који се користе са рачунарима; сталци
прилагођени за мобилне телефоне, таблет рачунаре;
дигитрони; камере; дигиталне камере; радио; УСБ
флеш уређаји; звучници; везице за мобилни телефон;
маске за мобилни телефон; футроле за мобилни
телефон; тастатуре за таблете; маске за таблет
рачунаре; футроле за таблет рачунаре; маске на
преклоп за таблет рачунаре; заштитне маске и
футроле за електронске уређаје наиме, рачунаре,
таблет рачунаре, мобилне телефоне, дигиталне
камере, дигиталне медија плејере, електронске
читаче књига, конзоле за видео игре, и личне
дигиталне асистенте; заштитне маске за дисплеј;
адаптери; слушалице; слушалице које се стављају у
уши; воки-токи; мобилни телефони; паметни сатови;
наочаре; сунчане наочаре; футроле за наочаре и
сунчане наочаре; бинокулари; украсни магнети;
мерни лењири; увеличавајуће стакло; микрофони;
спортске кациге; кациге за бициклисте.
Кл. 38: услуге преноса аудио и видео садржаја на
захтев; стриминг аудио и видео садржаја; услуге
преноса гласа, података, слика, сигнала, порука и
информација; услуге аудио и визуелног емитовања;
услуге преноса и испоруке аудио и визуелног
садржаја; услуге преноса видеа на захтев; пружање
онлајн форума на којима корисници могу да
објављују оцене, рецензије и препоруке за филмове и
телевизијске емисије као и за догађаје и активности у
области забаве и едукације.
Кл. 41: услуге забаве; информације у вези са
забавом; услуге филмске продукције, осим
рекламних филмова; услуге пружања филмова и
телевизијских емисија, који се не могу преузети,
путем сервиса за пренос видеа на захтев; пружање
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информација из области забаве путем веб-странице;
услуге забавних паркова; услуге забаве у смислу
телевизијских серија и филмова у жанровима
акциона авантура, анимација, аниме, биографија,
класик, комедија, криминалистички, документарни,
драма, религијски, породични, фантазија, филм ноар,
историја, хорор, међународни, мјузикл, мистерија,
романтични, научна фантастика, спортски, трилер,
ратни и вестерн; услуге забаве у смислу вођења
изложби и конвенција које се тичу телевизије и
филма и телевизијских и филмских ликова; услуге
забаве у смислу развоја, креирања, продукције,
дистрибуције и пост-продукције играних филмова,
телевизијских емисија, посебних догађаја и
мултимедијалног забавног садржаја; услуге забаве у
смислу позоришних, музичких или комичарских
наступа уживо; услуге клубова обожавалаца; услуге
продукције и дистрибуције играних филмова и
телевизијских емисија; пружање услуга забаве путем
глобалне комуникацијске мреже у облику онлајн
игара и веб-страница које нуде широк спектар
информација за забаву од општег интереса у вези са
играним филмовима, телевизијским емисијама и
програмима,
музичким
видеима,
повезаним
исечцима из филмова, фотографијама и другим
мултимедијалним материјалима; услуге пружања
видео клипова и другог мултимедијалног садржаја
који се не може преузети, а који садржи аудио,
видео, уметничка дела и текст из и у вези са забавом,
филмом, телевизијом, телевизијским и филмским
ликовима, музиком и познатим личностима;
пружање информација из области забаве путем
вебсајта; услуге забаве, наиме пружање онлајн
рачунарских, електронских и видео игара; услуге
пружања привремене употребе интерактивних игара
које се не могу преузети; услуге пружања
информација, рецензија и препорука у вези са
филмовима и телевизијским емисијама путем
вебсајта и сервиса преноса видеа на захтев;
едукативне и забавне услуге, наиме пружање
интерактивних онлајн телевизијских серија и
филмова; услуге интерактивне забаве; услуге онлајн
интерактивне забаве; услуге вођења забавних
догађаја и активности; услуге интерактивних,
искуствених и дубоко прожимајућих догађаја за
учешће публике и рекреативних активности; услуге
забаве у смислу организације и вођења изложби,
конференција и конвенција из области забаве, филма,
телевизије, телевизијских и филмских ликова,
музике и познатих личности; организовање и вођење
друштвених фестивала који промовишу музику,
уметност, храну, филм, телевизију, позориште,
драму, плес, музичке наступе уживо, говорнике,
појављивања познатих личности и културне изложбе
и активности; услуге пружања онлајн стрипова и
графичких романа који се не могу преузети; услуге
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радијске забаве; услуге продукције и дистрибуције
радио програма и звучних записа; услуге пружања
подкаста у области забаве; услуге продукције
подкаста; услуге пружања онлајн музике која се не
може преузети.
(111) 79574
(210) Ж- 2020-944

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) PANONIT DOO ZA SISTEME ZASNOVANE
NA RAČUNARU RAZVOJ I PROIZVODNJU U
OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
NOVI SAD, Мирослава Антића 7 , 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Александар Бугарин, Скендербегова
3/3, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) светло плава, бела, црна и сива
(511) Кл. 35: услуге малопродаје компјутерског
софтвера;
услуге
велепродаје
компјутерског
софтвера;
објављивање
рекламних
текстова;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију,
радио рекламирање: истраживања за послове; услуге
односа са јавношћу; рекламирање преко телевизије;
телевизијске рекламе; компјутерско управљање
подацима; маркетинг; услуге телемаркетинга;
маркетиншка истраживања: компјутерско управљање
подацима; професионалне пословне консултације,
рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање
времена за рекламирање у свим средствима
комуникације; услуге праћења штампе; психолошко
тестирање за избор запослених; оптимизација за
претраживаче; оптимизаџија саобраћаја са интернет
странице; оглашавање плаћањем по клику (рау рег
click оглашавање).
Кл. 41: образовне услуге; академије (образовне);
организовање такмичења (образовних или забавних);
учење на даљину; издавање текстова, осим
рекламних текстова; настава, обука; услуге пружања
обуке; изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање
филмова; производња филмова, који нису рекламни
филмови; издавање књига; продукција радио и
телевизијских програма; организовање и вођење
колоквијума; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; пружање услуга у
области образовања; испити из области образовања;
практична настава (обука путем демонстрације);
припрема и вођење симпозијума; припрема и вођење
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семинара: организовање и вођење радионица (обука);
онлајн издавање електронских књига и часописа;
електронско издаваштво; услуге омогућавања
електронских публикација које се не могу
преузимати; професионално усмеравање (саветовање
у вези са образовањем или обуком); услуге
професионалне
преквалификације;
услуге
образовања које пружају школе; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; подучавање;
организовање и вођење образовних форума уживо.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; инжењерске услуге: изнајмљивање
рачунара; рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера: ажурирање рачунарског
софтвера: саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера: поновно успостављање рачунарских
података; одржавање рачунарског софтвера: анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарских
система; умножавање рачунарских програма: израда
и одржавање веб страница за друге: инсталирање
рачунарског софтвера: засејавање облака: саветовање
у области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб
сервера; заштита од рачунарских вируса: саветовање
о изради веб сајтова; софтвер у виду сервиса [SaaS]:
саветовање у вези информационих технологија;
научна истраживања; сервер хостинг; пружање
информација у вези са рачунарским технологијама и
програмирањем путем веб-сајта: рачунарство у
облаку; услуге информационих технологија које се
пружају на бази аутсорсинга; саветодавне услуге из
области компјутерске технологије; услуге кодирања
података; развој рачунарских платформи.
(111) 79575
(210) Ж- 2020-951

(181) 19.06.2030.
(220) 19.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) PIATAKIA D.O.O, Новоградска 10, 11080,
Београд, Земун, RS
(740) Адвокат Снежана Митровић, Бачванска 21a,
11000, Београд, Вождовац
(540)

PIATAKIA
(511) Кл. 35:
aнализа података добијених
истраживањем
тржишта;
анализа
пословног
управљања и саветовање из области пословања;
анализа
статистичких
података
добијених
истраживањем тржишта; анализе података и
статистика
добијених
из
маркетиншког
истраживања; анализе цена и трошкова; анализирање
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и истраживање тржишта; анализирање одзива на
оглашавање и истраживање тржишта; анализирање
одзива на рекламирање; анализирање повратне
информације на маркетиншке активности и
истраживања тржишта; анализирање података и
статистике добијених истраживањем тржишта;
анализирање пословних података; анализирање
пословног управљања; анализирање тржишних
истраживања; анализирање тржишта; анализирање
трошкова; анализирање трошкова и користи;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; анкетирање, анализирање и
истраживање тржиша; аутоматска обрада података;
воење маркетиншких истраживања и анализа
тржишта; дељење материјала за оглашавање путем
електронске поште; дељење реклама преко интенет
мрежа за комуникацију; дељење реклама преко
интернета; дељење рекламних материјала и
материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака
и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење
рекламног и промотивног материјала; дељење
рекламног,
маркетиншког
и
материјала
за
оглашавање; дељење рекламног материјала [летака,
брошура и штампаног материјала]; дељење флајера,
брошура, штампаног материјала и узорака у
рекламне сврхе; директан маркетинг; директно
оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за
оглашавање
[летака,
проспеката,
штампаних
материјала и узорака]; дистрибуција и дељење
рекламног материјала; дистрибуција летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
проспеката директно или путем поште; дистрибуција
проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и
узорака за реклмне потребе; дистрибуција
проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама
и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или путем поште; истраживање у вези са
рекламирањем; консултантске и саветодавне услуге
које се односе на пословно управљање;
консултантске и саветодавне услуге које се односе на
распореивање
особља;
консултантске
и
саветодавне услуге које се односе на регрутовање
особља; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на систематизацију особља, запошљавање и
управљање; консултантске и саветодавне услуге које
се односе на управљање особљем; консултантске и
саветодавне услуге на пољу пословне стратегије;
консултантске услуге из области интернет
маркетинга; консултантске услуге из области
партнерског маркетинга; консултантске услуге које
се односе на оглашавање; консултантске услуге које
се односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг;
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консултантске услуге које се односе на управљање
пословним процесом; консултантске услуге у вези са
истраживањем тржишта; консултантске услуге у
вези са односима са јавношћу; консултантске услуге
у вези са пословним управљањем које се пружају
преко интернета; консултације у пословном
управљању; консултовање у вези са пословним
активностима
и
управљањем;
обајвљивање
рекламног материјала; оглашавање и промотивна
продаја у вези са робом и услугама; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; оглашавање и промотивна
продаја
услуга;
онлајн
маркетинг;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; помоћ и савети
у вези са пословном организацијом и управљањем;
помоћ и саветовање који се односе на пословно
управљање и организацију; помоћ у виду пословног
управљања у области франшиза; помоћ у пословном
администрирању; помоћ у пословном управљању;
помоћ у управљању пословањем ресторана; помоћ у
управљању пословањем у вези оснивања и управљања
ресторанима; пословне процене; пословни савети и
информације; пословни савети и консултантске услуге
у вези са франшизама; пословни савети и саветовање;
пословни савети у вези са франшизингом ресторана;
пословно и маркетиншко истраживање; пословно
истраживање и анкетирање; пословно планирање;
пословно
процењивање;
пословно саветовање;
пословно саветовање и саветодавне услуге; пословно
умрежавање; пословно управљање ресторанима;
професионалне пословне консултације; професионално
пословно истраживање; процењивање пословног
ризика; пружање помоћи из области комерцијализације
производа у оквиру уговора о франшизи; пружање
помоћи пословног управљања и комерцијализације
производа у оквиру уговора о франшизи; пружање
помоћи пословног управљања у оквиру уговора о
франшизи; пружање помоћи у области организације
пословања; пружање помоћи у области пословне
промоције; пружање помоћи у области пословног
управљања; пружање помоћи у области руковоења
пословањем и планирања; пружање помоћи у
управљању пословним активностима; пружање
помоћи у управљању франшизама; пружање
пословних и маркетиншких информација; пружање
пословних информација; услуге наручивања преко
интернета и доставе из ресторана; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
анализом пословања; услуге помоћи, саветовања и
консултација у вези са организовањем пословања;
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
пословним планирањем; услуге помоћи, саветовања
и консултација у вези са пословним управљањем;
услуге пословног управљања у вези са франшизама.
Кл. 39: достава хране из ресторана.
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Кл. 43: услуге ресторана; услуге хотела, ресторана,
кафе-ресторана и барова; пружање информација о
услугама ресторана; пружање оцена и рецензија
ресторана; салатни барови [услуге ресторана]; услуге
агенција за резервисања ресторана; услуге барова и
ресторана; услуге вашоку ресторана; услуге
јапанских ресторана; услуге кафе-ресторана и
кафетерија; услуге кафетерија и ресторана; услуге
кафића и ресторана; услуге кафића, кафетерија и
ресторана; услуге млечних ресторана; услуге
окономијаки
ресторана;
услуге
оцењивања
ресторана; услуге оцењивања ресторана и барова;
услуге покретних ресторана; услуге резервација
хотела и ресторана; услуге резервације ресторана;
услуге ресторана, барова и кетеринга; услуге
ресторана брзе хране; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана са самопослуживањем; услуге суши
ресторана; услуге туристичких ресторана; услуге
удон и соба ресторана; услуге хотела, барова и
ресторана; услуге хотела и ресторана; услуге хотела.
(111) 79576
(210) Ж- 2020-950

(181) 19.06.2030.
(220) 19.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Тамарис д.о.о., Марка Миљанова 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена и црна
(511) Кл. 34: упаљачи за пушаче; упаљачи за пушаче
[упаљач за цигарете], осим оних који се користе у
аутомобилима; упаљачи за цигарете.
(111) 79577
(210) Ж- 2020-949

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Тамарис д.о.о., Марка Миљанова 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

Cubismo
(511) Кл. 34: папир за цигарете; џепне машинице за
увијање цигарета.
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(111) 79578
(210) Ж- 2020-948

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Тамарис д.о.о., Марка Миљанова 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута и црна
(511) Кл. 16: лепак за канцеларијску или кућну
употребу; лепак за канцеларијску употребу; лепак за
кућну употребу; лепак за папир или употребу у
домаћинству.
(111) 79579
(210) Ж- 2020-947

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Тамарис д.о.о., Марка Миљанова 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.01.03; 25.01.06; 26.04.06; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна и бела
(511) Кл. 34: шибице.
(111) 79580
(210) Ж- 2020-143

(181) 05.02.2030.
(220) 05.02.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , BULEVАR
OSLOBOĐENJА 137, 11000, Beograd , RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 20.01.01; 26.03.18; 27.05.01; 27.05.22; 28.07.00;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златна.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер и софтверске
апликације за мобилне уређаје за израду смеше
козметичких сировина у области козметике; софтвер
и апликације за компјутере и мобилне уређаје који
корисницима дају савете и информације у вези
козметике и омогућавају да испробају козметику
виртуелно; рачунарски софтвер и мобилне
апликације за рачунаре, мобилне уређаје, таблете,
преносне ручне дигиталне уређаје за електронску
комуникацију и друге личне рачунарске уређаје за
употребу
у
пружању
информација
о
персонализованим
козметичким
трендовима,
трендовима лепоте и стила, упутствима за
шминкање, одабир нијанси шминке, савети за
наношење и препоруке за козметичке производе и
средства за негу; датотеке слика које се могу
преузети; електронске публикације [које се могу
преузети] које су доступне на мрежи из базе
података или са интернета; програми за обраду
података; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне; рачунарски програми, који се
могу
преузимати;
рачунарски
софтвер
за
електронску трговину који омогућава корисницима
да врше електронске пословне трансакције преко
глобалне рачунарске мреже; рачунарски софтвер за
контролисање и управљање апликацијама сервера за
приступ мрежи; рачунарски софтвер за обраду
података; рачунарски софтвер преузет са интернета;
софтвер за заштиту приватности; софтвер за
комуникацију за повезивање корисника рачунарске
мреже; софтвер за услуге слање порука и
електронске поште који се може преузети; софтвери
за препознавање лица; софтвери и апликације за
мобилне уређаје; апликације за мобилне уређаје које
се могу преузети; апарати и инструменти за процену
и мерење нивоа хидратације и чврстине коже помоћу
рачунарског програма; рачунарски софтвер и
софтверске апликације за преузимање за уређивање
и унапређивање фотографија, видео снимака и слика;
едукативни материјал за обуку и веб емисије у
области козметике и естетике који се могу преузети
са интернета; софтвер и мобилне апликације за
пружање информација о козметичким производима;
Кл. 42:
дизајн и развој софтвера из области
мобилних апликација; креирање софтвера који се
користи у области козметике; омогућавање онлајн
приступа мрежно заснованих апликација које се не
могу
преузети
са
интернета;
омогућавање
привременог коришћења апликација које се
заснивају на вебу; омогућавање привременог
коришћења онлајн апликација и програмских алата;
омогућавање привременог коришћења софтверских
апликација које се не могу преузети, доступних
преко веб сајта; писање и ажурирање рачунарског
софтвера;
програмирање
мултимедијских
апликација; услуге рачунарског програмирања које
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Ж
се односе на мултимедијске и интерактивне
апликације; дизајн и развој софтвера у области
козметичких формулација и израду формула за
личну негу, израду формула за козметичке сировине,
израду формула за мешање козметичких сировина;
консултације у области козметике.
(111) 79581
(210) Ж- 2020-966

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Партнерс" o.a.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
(111) 79583
(210) Ж- 2020-872

(181) 09.06.2030.
(220) 09.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Shandong FUJIZY Elevator Co., Ltd., South
End of Taishan Road,, Economic Development Zone of
Ningjin, Shandong Province,, CN
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

RUBY TOUCH
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се
користе за загревање цигарета или дувана у цилју
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(111) 79582
(210) Ж- 2020-871

(181) 09.06.2030.
(220) 09.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA
I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, Батајнички друм
12, Београд-Земун, RS
(540)

CORPORIS
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
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(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: лифтови, изузев ски-лифтова; елеватори
[лифтови]; покретне степенице [ескалатори]; апарати
за дизање; кранови [апарати за подизање]; покретне
стазе; уређаји за управљање лифтовима; покретне
траке (машине); теретне дизалице; ваздушне пумпе
[инсталације за гараже].
(111) 79584
(210) Ж- 2020-873

(181) 09.06.2030.
(220) 09.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA
I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, Батајнички друм
12, Београд-Земун, RS
(540)

HERA cosmetics
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама.
(111) 79585
(210) Ж- 2020-994

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 30.12.2020.

(732) Savacoop, Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

Kons
(511) Кл. 5: пестициди.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 79586
(210) Ж- 2020-999

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 30.12.2020.

(732) Savacoop, Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; хемијскофармацеутски лекови за медицинску употребу;
хемијски препарати за фармацеутску употребу;
лекови за људску употребу; хемијски препарати за
медицинску употребу; фармацеутски препарати.
(111) 79591
(210) Ж- 2020-728

Honor
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79587
(210) Ж- 2020-1002

Ж

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 30.12.2020.

(732) Savacoop, Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(181) 22.05.2030.
(220) 22.05.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) Aspermont Media & Technology d.o.o.,
Лацковићева 1б, Београд-Савски Венац, RS
(740) Адвокат Милан Јакшић, Костолачка 15,
11000, Београд
(540)

Halley
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79588
(210) Ж- 2020-1004

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 30.12.2020.

(732) Savacoop, Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

Hypot
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79589
(210) Ж- 2020-1005

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Granus
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79590
(210) Ж- 2020-955

(181) 19.06.2030.
(220) 19.06.2020.
(151) 30.12.2020.
(732) Remedica Limited, Limassol Industrial Estate,
AHARNON ST, Kipar, Industrial Estate, AHARNON
ST, Limassol, CY
(740) Адвокат Павловић Ј. Зорица, Кнеза Милоша
16/III-10, Београд
(540)

Aremed

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.05.04; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, бела, плава, црна.
(511) Кл. 35: организовање и одржавање сајмова и
манифестација за пословне и маркетиншке потребе;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање огласних материјала;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
продајних штандова; индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији комуникације у рекламирању; маркетинг;
непосредно оглашавање путем поште; објављивање
рекламних текстова; обрада текста; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау per clic оглашавање]; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија ~ промотивне сврхе; писање текстова
за рекламне намене; помоћ у пословном или
индустријском управљању; пословне информације;
пословне процене; пословно управљање за сценске
уметнике; пословно управљање и организационо
саветовање;
пословно
управљање
хотелима;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња
рекламних
филмова;
пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга;
регистровање писане комуникације и података;
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Ж
рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
наруџбеница; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; системација
информација у компјутерским базама података;
тражење спонзорства; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге односа са јавношћу; услуге односа са
медијима; услуге рекламних агенција; услуге
телемаркетинга;
циљни
маркетинг;
вођење,
уређивање и организовање трговачких приредби и
сајмова у комерцијалне и рекламне сврхе;
дизајнирање рекламног материјала; дистрибуција ј
дељење
рекламног
материјала;
дистрибуција
рекламног материјала за друге; дистрибуција
рекламног садржаја путем интернета; изнајмљивање
дигиталних
билборда
[рекламних
паноа];
изнајмљивање знакова за рекламне потребе;
изнајмљивање огласног простора и рекламног
материјала; изнајмљивање промотивних и рекламних
материјала; израда радио реклама; консултантске
услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и
маркетинг; организовање догађаја, изложби, сајмова
и приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне
потребе; организовање рекламних уговора за друге;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; организовање уметничких изложби у
комерцијалне и рекламне сврхе; писање текстова за
промотивне и рекламне сврхе; постављање реклама
за друге; представљање производа у рекламне сврхе;
припремање и постављање реклама за друге;
производња и дистрибуција радио и телевизијских
реклама;
производња
рекламног
материјала;
промовисање
роба
и
услуга
за
друге
дистрибуирањем рекламног материјала разним
методама;·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; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са домаћим и страним спортским догађајима;
промоција роба и услуга других путем промотивних
рекламних филмова; пружање и изнајмљивање
рекламног простора; рекламирање и маркетиншке
услуге преко интернета; рекламирање из области
туризма и путовања; рекламирање на интернету за
потребе
других
лица;
рекламирање
преко
електронских рекламних паноа; рекламирање преко
мобилних телефонских мрежа; рекламирање преко
свих јавних средстава комуникације; рекламне,
маркетиншке и промотивне услуге; рекламне услуге
у периодичним часописима, брошурама и новинама;
услуге директног оглашавања поштом путем
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специјализованих компанија за слање писама и
реклама; услуге рекламирања у штампи; оглашавање
и промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; организовање и вођење
промотивних
и
маркетиншких
догађаја;
промовисање роба и услуга за друге; промовисање
роба и услуга за друге преко глобалне рачунарске
мреже; промоција посебних догађаја; промоција
музичких концерата; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање
спорских
догађаја;
услуге
промотивног маркетинга; услуге промотивне продаје
производа.
Кл. 41:
академије [образовне]; дистрибуција
филмова;
електронско
лздаваштво;
забава
посредством радија; извођење представа варијетеа;
извођење представа уживо; издавање књига;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљтвање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање опреме за играње;
изнајмљивање спортских терена; информације из
области забаве и разоноде; информације о
рекреацији; информисање о образовању; клупске
услуге [забавне или образовне]; корнпћновање
музике; културне, образовне или забавне услуге које
пружају уметничке галерије; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузлрнатл: онлајн издавање електронских
књига
и
часописа;
организовање
балова;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума УЖиво; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање лзложбл за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних догађаја; организовање модних ревија за
забавне сврхе; организовање представа, свечаности
[услуге импресарија]; организовање разгледања у
пратњи водича; организовање спортских такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање- сценарија; писање текстова;
планирање забава [забава]; покретне библиотеке;
превођење; пренос знања и искуства [обучавање];
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; продукција музике; продукција
представа; продукција радио и телевизијских
програма; производња филмова, који нису рекламни
филмови; пружање услуга казина ,[игре на срећу];
режлрање филмова, осим рекламних филмова;
резервисање седишта за приредбе, свечаности;
религијско образовање; снабдевање опремом за
рекреацију: телевизијска забава; услуге биоскопа;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
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услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге караока; услуге
монтаже видео записа за манифестације; услуге
музеја [презентације, изложбе]; услуге ноћних
клубова [забава]; услуге обданишта; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузлрнатт, путем видео записа на
захтев; услуге стављања на располагање филмова,
који се не могу преузимати,путем видео записа на
захтев; услуге студија за снимање, услуге технике
осветљења за манифестације; услуге тонске технике
за манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; фотографисање; фотографске репортаже;
вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја ужлво, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; библиотекарске
услуге; вођење курсева за оспособљавање,
образовање и обуку за младе и одрасле; вођење
радионица и семинара; вођење симпозијума; вођење
такмичења на интернету; вођење филмских
фестивала; забава у виду извођења ужлво аудло и
визуелних
дела,
музичких,
мешовитих,
информативних и комичарских дела; забава у виду
наступа глумаца .ужлво; забава у виду плесних
наступа; забава у виду наступа уживо и наступа
замаскираних ликова УЖиво; забава у виду
позоришних представа; забава у виду спортских
такмичења; забава у виду спортских турнира; забава
у виду сценских приредби и кабареа; забава у виду
хумористичних представа; забава у виду циркуса;
извођење хумористичких наступа УЖиво; издавање
билтена; издавање брошура; издавање годишњака;
издавање докумената у области образовања, науке,
јавног права и друштвених питања; издавање и
уређивање књига, новина и часописа; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање уредничког садржаја за странице којима се
приступа путем глобалне рачунарске мреже;
изнајмљивање унапред снимљених аудио трака;
изнајмљивање уређаја за расвету за позоришне
сцене; информације које се односе на образовање
или забаву које се пружају на интернету или путем
телевизије,
широкопојасних
и
бежичних
комуникација.
Кл. 42: научна истраживања; саветодавне услуге· из
области технологије; консултантске услуге у вези са
информационом технологијом (ИТ); научне и
технолошке услуге, као и услуге истраживања и
пројектовања у вези са њима; услуге индустријских
анализа,
индустријског
истраживања
и
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; услуге инжењера и научника
ЗИС / RS / IPO

Ж
који
се
баве
проценама,
предвиђањима,
истраживањем и израдом извештаја у области науке
и технологије, укључујући саветовање у области
технологије; рачунарске и технолошке услуге за
обезбеђивање рачунарских података и информација
о личности и финансијама за откривање
неовлашћеног приступа подацима и информацијама,
на пример, услуге заштите од . рачунарских вируса,
електронског надгледања података о заштита
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; софтвер као услугу [СааС], платформа
као услугу [ПааС]; услуге научног истраживања у
медицинске сврхе; одређене дизајнерске услуге, на
пример, индустријског дизајна, дизајна рачунарског
софтвера и система, дизајна ентеријера, дизајна
амбалаже, графичког дизајна', дизајна одеће.
(111) 79592
(210) Ж- 2020-729

(181) 22.05.2030.
(220) 22.05.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) Aspermont Media & Technology d.o.o.,
Лацковићева 1б, Београд-Савски Венац, RS
(740) Адвокат Милан Јакшић, Костолачка 15,
11000, Београд
(540)

(531) 26.05.04; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, бела, плава, црна.
(511) Кл. 35: организовање и одржавање сајмова и
манифестација за пословне и маркетиншке потребе;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање огласних материјала;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
продајних штандова; индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији комуникације у рекламирању; маркетинг;
непосредно оглашавање путем поште; објављивање
рекламних текстова; обрада текста; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау per clic оглашавање]; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија ~ промотивне сврхе; писање текстова
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Ж
за рекламне намене; помоћ у пословном или
индустријском управљању; пословне информације;
пословне процене; пословно управљање за сценске
уметнике; пословно управљање и организационо
саветовање;
пословно
управљање
хотелима;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња
рекламних
филмова;
пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга;
регистровање писане комуникације и података;
рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
наруџбеница; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; системација
информација у компјутерским базама података;
тражење спонзорства; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге односа са јавношћу; услуге односа са
медијима; услуге рекламних агенција; услуге
телемаркетинга;
циљни
маркетинг;
вођење,
уређивање и организовање трговачких приредби и
сајмова у комерцијалне и рекламне сврхе;
дизајнирање рекламног материјала; дистрибуција ј
дељење
рекламног
материјала;
дистрибуција
рекламног материјала за друге; дистрибуција
рекламног садржаја путем интернета; изнајмљивање
дигиталних
билборда
[рекламних
паноа];
изнајмљивање знакова за рекламне потребе;
изнајмљивање огласног простора и рекламног
материјала; изнајмљивање промотивних и рекламних
материјала; израда радио реклама; консултантске
услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и
маркетинг; организовање догађаја, изложби, сајмова
и приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне
потребе; организовање рекламних уговора за друге;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; организовање уметничких изложби у
комерцијалне и рекламне сврхе; писање текстова за
промотивне и рекламне сврхе; постављање реклама
за друге; представљање производа у рекламне сврхе;
припремање и постављање реклама за друге;
производња и дистрибуција радио и телевизијских
реклама;
производња
рекламног
материјала;
промовисање
роба
и
услуга
за
друге
дистрибуирањем рекламног материјала разним
методама;·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; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са домаћим и страним спортским догађајима;
промоција роба и услуга других путем промотивних
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рекламних филмова; пружање и изнајмљивање
рекламног простора; рекламирање и маркетиншке
услуге преко интернета; рекламирање из области
туризма и путовања; рекламирање на интернету за
потребе
других
лица;
рекламирање
преко
електронских рекламних паноа; рекламирање преко
мобилних телефонских мрежа; рекламирање преко
свих јавних средстава комуникације; рекламне,
маркетиншке и промотивне услуге; рекламне услуге
у периодичним часописима, брошурама и новинама;
услуге директног оглашавања поштом путем
специјализованих компанија за слање писама и
реклама; услуге рекламирања у штампи; оглашавање
и промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; организовање и вођење
промотивних
и
маркетиншких
догађаја;
промовисање роба и услуга за друге; промовисање
роба и услуга за друге преко глобалне рачунарске
мреже; промоција посебних догађаја; промоција
музичких концерата; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање
спорских
догађаја;
услуге
промотивног маркетинга; услуге промотивне продаје
производа.
Кл. 41:
академије [образовне]; дистрибуција
филмова;
електронско
лздаваштво;
забава
посредством радија; извођење представа варијетеа;
извођење представа уживо; издавање књига;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљтвање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање опреме за играње;
изнајмљивање спортских терена; информације из
области забаве и разоноде; информације о
рекреацији; информисање о образовању; клупске
услуге [забавне или образовне]; корнпћновање
музике; културне, образовне или забавне услуге које
пружају уметничке галерије; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузлрнатл: онлајн издавање електронских
књига
и
часописа;
организовање
балова;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума УЖиво; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање лзложбл за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних догађаја; организовање модних ревија за
забавне сврхе; организовање представа, свечаности
[услуге импресарија]; организовање разгледања у
пратњи водича; организовање спортских такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање- сценарија; писање текстова;
планирање забава [забава]; покретне библиотеке;
превођење; пренос знања и искуства [обучавање];
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
ЗИС / RS / IPO
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симпозијума; продукција музике; продукција
представа; продукција радио и телевизијских
програма; производња филмова, који нису рекламни
филмови; пружање услуга казина ,[игре на срећу];
режлрање филмова, осим рекламних филмова;
резервисање седишта за приредбе, свечаности;
религијско образовање; снабдевање опремом за
рекреацију: телевизијска забава; услуге биоскопа;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге караока; услуге
монтаже видео записа за манифестације; услуге
музеја [презентације, изложбе]; услуге ноћних
клубова [забава]; услуге обданишта; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузлрнатт, путем видео записа на
захтев; услуге стављања на располагање филмова,
који се не могу преузимати,путем видео записа на
захтев; услуге студија за снимање, услуге технике
осветљења за манифестације; услуге тонске технике
за манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; фотографисање; фотографске репортаже;
вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја ужлво, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; библиотекарске
услуге; вођење курсева за оспособљавање, образовање
и обуку за младе и одрасле; вођење радионица и
семинара; вођење симпозијума; вођење такмичења на
интернету; вођење филмских фестивала; забава у виду
извођења ужлво аудло и визуелних дела, музичких,
мешовитих, информативних и комичарских дела;
забава у виду наступа глумаца .ужлво; забава у виду
плесних наступа; забава у виду наступа уживо и
наступа замаскираних ликова УЖиво; забава у виду
позоришних представа; забава у виду спортских
такмичења; забава у виду спортских турнира; забава у
виду сценских приредби и кабареа; забава у виду
хумористичних представа; забава у виду циркуса;
извођење хумористичких наступа УЖиво; издавање
билтена; издавање брошура; издавање годишњака;
издавање докумената у области образовања, науке,
јавног права и друштвених питања; издавање и
уређивање књига, новина и часописа; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање уредничког садржаја за странице којима се
приступа путем глобалне рачунарске мреже;
изнајмљивање унапред снимљених аудио трака;
изнајмљивање уређаја за расвету за позоришне сцене;
информације које се односе на образовање или забаву
које се пружају на интернету или путем телевизије,
широкопојасних и бежичних комуникација.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 42: научна истраживања; саветодавне услуге· из
области технологије; консултантске услуге у вези са
информационом технологијом (ИТ); научне и
технолошке услуге, као и услуге истраживања и
пројектовања у вези са њима; услуге индустријских
анализа,
индустријског
истраживања
и
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; услуге инжењера и научника
који
се
баве
проценама,
предвиђањима,
истраживањем и израдом извештаја у области науке
и технологије, укључујући саветовање у области
технологије; рачунарске и технолошке услуге за
обезбеђивање рачунарских података и информација
о личности и финансијама за откривање
неовлашћеног приступа подацима и информацијама,
на пример, услуге заштите од . рачунарских вируса,
електронског надгледања података о заштита
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; софтвер као услугу [СааС], платформа
као услугу [ПааС]; услуге научног истраживања у
медицинске сврхе; одређене дизајнерске услуге, на
пример, индустријског дизајна, дизајна рачунарског
софтвера и система, дизајна ентеријера, дизајна
амбалаже, графичког дизајна', дизајна одеће.
(111) 79593
(210) Ж- 2020-741

(181) 26.05.2030.
(220) 26.05.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) Андреа Вучичевић, Калинчиакова 33,
22300, Стара Пазова, RS
(740) Адвокат Војин Шуша, Бранка Радичевића 6,
Бановци-Дунав, 22303, Нови Бановци
(540)

(531) 01.01.25; 03.07.24; 03.13.01; 03.13.24; 05.05.20;
05.05.21; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.25; 29.01.02;
29.01.04
(591) жута, плава.
(511) Кл. 14: ручна израда аксесоара (огрлице,
наруквице, брошеви, шнале, рајфови, диадеме, тијаре
и остали украснии предмети како одевни тако и они
који су декоративни у ширем смислу) као производ
изражавања креативне мисли.
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Ж
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу као
производ изражавања креативне мисли.
Кл. 41: услуге графичког дизајна (цртежи за флајере,
брошуре, логое, тетоваже, честитке, позивнице.
захвалнице, илустровање књига и webстраница,
графичка решења за штампање на различите врсте
материјала); образовне услуге (часови биологије,
страних језика); савети (тражење посла, дизајн
ентеријера, архитектонско решења, развој идеја и
размена креативне мисли, образовање); разонода и
услуге којима је циљ забављање других лица и
привлачење пажње јавности (друштвене игре, плес,
музика, позориште, филм); културне активности
(организовање изложби у културне и образовне
сврхе, издавање текстова и књиго. организовање
(приређивање) и вођење семинара.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; туристички обиласци Србије.
(111) 79594
(210) Ж- 2019-1816

(181) 19.11.2029.
(220) 19.11.2019.
(151) 31.12.2020.
(732) Rosa Jagodić, Mirkopolje 104, 10454 Krašić, HR
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000
Београд
(540)

QUADRO
(511) Кл. 7: алати који се држе у руци али се не
покрећу ручно; бушилице (ручне електричне);
машине за сушење веша; цеви за усисиваче прашине;
електрични уређаји и апарати за чишћење; апарати за
чишћење паром; апарати за чишћење под притиском;
додаци за усисиваче прашине; филтери за машине и
моторе; електричне машине за пеглање веша;
електро-механички уређаји за припрему хране;
електрични млинови за кафу; кухињски електрични
уређаји; електрични миксери; електричне мутилице
за домаћинство; електрични роботи за кухињу;
машине за прање веша; млинови за употребу у
домаћинству [не ручни]; машине за млевење меса;
уређаји за заваривање пластичне амбалаже; апарати
за прање; електричне машине за прање тепиха;
усисивачи прашине; кесе за усисиваче; грејачи воде
(делови машина).
Кл. 9: антене; бежични телефони; читачи ДВД-а;
читачи касета; читачи компакт дискова; електрична
звонца; електричне батерије; фотографски апарати;
дигитални фото-оквири; ГПС уређаји за глобалну
навигацију; грамофони; грамофонске игле; уређаји за
замену грамофонских игала; јонизациони апарати
(апарати за јонизацију) који нису за обраду ваздуха и
воде; коаксијални каблови; компактне аудио-видео
плоче [дискови]; компактне оптичке плоче
[дискови]; рачунарски програми [радни]; снимљени
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рачунарски програми; разгласи; навигациони уређаји
посредством сателита; уређаји за снимање звука;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
соларни колектори; мобилни телефони; монитори;
паметни телефони; уређаји за појачавање звука;
аудио и видео пријемници; преносни рачунари;
прикључци
електричних
водова;
пројектори;
рачунари; џепни рачунари; рачунарски хардвер;
таблет рачунари; телефонски уређаји; телевизори;
токи-воки; тродимензионалне (3Д) наочаре; УСБ
уређаји [прикључци]; ваге.
Кл. 11:
топлотне пумпе; електрични радијатори;
електрични уређаји за кување кафе; уређаји за грејање
воде; грејачи за коврџање косе; грејачи ваздуха; грејачи
воде (бојлери); грејалице за купатила; грејалице ваздуха
[калорифери]; електрични уређаји за грејање; грил
[апарат за печење]; калорифери; уређаји за
климатизацију ваздуха; лед диоде; расхладне кутије;
апарати за микроталасно печење; расхладни уређаји и
постројења; апарати и уређаји за расвету; електрични
роштиљи; електрични уређаји за сушење веша; фенови
за косу; сушилице (уређаји); пећи за печење; електрични
пекачи за вафле; грејне плоче; рингле; уређаји и машине
за пречишћавање ваздуха; тостери; светиљке за расвету;
измењивачи топлоте; електрични вентилатори за личну
употребу; вентилатори за климатизацију; уређаји за
филтрирање ваздуха; уређаји за хлађење ваздуха;
електричне сијалице; расхладне коморе; расхладне
посуде; расхладне витрине; расхладни апарати и
машине; расхладни ормари.
(111) 79595
(210) Ж- 2020-679

(181) 18.05.2030.
(220) 18.05.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) Freshly d.o.o., Савска 33, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.01.20; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; пословно управљање.
Кл. 39:
паковање; флаширање; умотавање и
испоручивање робе.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
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(111) 79596
(210) Ж- 2020-887

(181) 10.06.2030.
(220) 10.06.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) Алфанова д.о.о., Коче Анђелковића б.б.,
Лапово, RS
(540)

(531) 05.03.13; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, бела, светло плава.
(511) Кл. 3: Сапун, козметички препарати за купање,
козметика, препарати за уклањање мрља, детерџенти,
који нису за употребу у производним процесима и за
медицинску употребу, раствори за чишћење,
производи за одмашћивање, који нису за употребу у
процесу производње, препарати за уклањање
каменца за употребу у домаћинству, тоалетне воде,
препарати за прање, тоалетни производи [средства за
личну хигијену], течности за чишћење ветробрана,
течности за чишћење ветробранских стакала,
шампони, козметички препарати, дезодоранси за
људе или животиње, оплемењивачи рубља за
употребу у перионицама, препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање, марамице
натопљене препаратима за скидање шминке,
средства за чишћење за интимну личну хигијену
(немедицинска), хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, марамице натопљене са
козметичким лосионима, , марамице за бебе
натопљене препаратима за чишћење, марамице
натопљене препаратима за скидање шминке,
козметика за децу, фитокозметички препарати,
лосиони за козметичку употребу, миришљаве воде,
раствори
за
чишћење
Кл. 5: антисептици, дезинфексциона средства за
хигијенске сврхе, хемијски препарати за третирање
буђи; пелене за бебе; антибактеријски сапуни;
антибактеријска средства за прање руку; медицинска
средства за хигијену; наруквице натопљене
репелентима
против
инсеката.
Кл. 16: папир, упијајућа хартија, хигијенски папир,
тоалет папир, столњаци од папира, марамице од
папира, прекривачи столова од папира, папирне или
картонске кутије, портикле од папира, папирне
марамице за уклањање шминке, стоне салвете од
папира, подметачи од папира, убруси од папира,
убруси за лице од папира, надстолњаци од папира,
марамице од папира за чишћење.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 79597
(210) Ж- 2020-786

(181) 01.06.2030.
(220) 01.06.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) Privredno društvo "SHAREBICO", Вељка
Дугошевића 54, 11000, Београд-Звездара, RS
(740) Владимир Вигњевић, адвокат, Булевар Зорана
Ђинђића 45в/9, 11070, Нови Београд
(540)

(531) 26.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, светло црвена, наранџаста, тамно сива.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 79598
(210) Ж- 2020-1408

(181) 20.08.2030.
(220) 20.08.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye, 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Д. Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, Београд
(540)

Nicotinabs
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79599
(210) Ж- 2020-1407

(181) 20.08.2030.
(220) 20.08.2020.
(151) 31.12.2020.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye, 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Д. Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12,
Београд
(540)

Pariquel
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79600
(210) Ж- 2020-271

(181) 19.02.2030.
(220) 19.02.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) Mercator-S doo, Аутопут за Загреб 11А,
Београд-Нови Београд, RS
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Ж
(540)

(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.20; 08.01.04; 09.01.07;
09.01.11; 24.07.01; 25.01.19; 25.12.03; 27.05.01;
27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, плава, црвена, зелена, бела, жута
(511) Кл. 30: брашно, производи од житарица, хлеб,
пецива, квасац, прашак за пециво.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 79601
(210) Ж- 2020-269

(181) 19.02.2030.
(220) 19.02.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) Mercator-S doo , Аутопут за Загреб 11А,
Београд-Нови Београд, RS
(540)
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(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.16; 05.03.20; 05.09.06;
05.09.15; 05.09.21; 09.01.07; 24.07.01; 25.01.19;
25.12.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, плава, црвена, зелена, бела, жута, љубичаста
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пеци во; со;
сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 79603
(210) Ж- 2020-267

(181) 19.02.2030.
(220) 19.02.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) Mercator-S doo, Аутопут за Загреб 11А,
Београд-Нови Београд
, RS
(540)

(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.20; 05.11.11; 09.01.07;
24.07.01; 25.01.19; 25.12.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, плава, црвена, зелена, бела
(511) Кл. 29: јогурт.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.

(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.16; 05.03.20; 05.07.08;
05.07.09; 09.01.07; 24.07.01; 25.01.19; 25.12.03;
27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, плава, црвена, зелена, бела.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће; желеи, џемови, компоти.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.

(111) 79602
(210) Ж- 2020-266

(111) 79604
(210) Ж- 2020-268

(181) 19.02.2030.
(220) 19.02.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) Mercator-S doo , Аутопут за Загреб 11А,
Београд-Нови Београд
, RS
(540)
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(181) 19.02.2030.
(220) 19.02.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) Mercator-S doo , Аутопут за Загреб 11А,
Београд-Нови Београд, , RS
(540)
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(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.20; 05.07.08; 05.07.09;
05.07.16; 09.01.07; 11.03.20; 24.07.01; 25.01.19;
25.12.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, плава, црвена, зелена, бела
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће; желеи, џемови.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 79605
(210) Ж- 2020-270

(181) 19.02.2030.
(220) 19.02.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) Mercator-S doo , Аутопут за Загреб 11А,
Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.20; 05.09.01; 05.09.15;
09.01.07; 24.07.01; 25.01.19; 25.12.03; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.07
(591) браон, плава, црвена, зелена, бела, наранџаста
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано поврће.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 79606
(210) Ж- 2020-996

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 06.01.2021.

(732) Savacoop, Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

Kapoera
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79607
(210) Ж- 2019-677

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 06.01.2021.
(732) MTU Aero Engines AG, Dachauer Str. 665, D80995 München, DE
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

MTU

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 7: мотори за авионе, посебно млазни и
турбопропелерски мотори; гасне турбине, нарочито
турбо-осовински мотори, постројења за гасне
турбине, нарочито гасне турбине у комбинацији са
електричним моторима; делови за наведену робу,
нарочито турбо компресори , турбопуњачи са
погоном на издувне гасове, механички компресори,
мењачи за ваздухоплове, пумпе за течност; погони за
пумпе, центрифугални и аксијални компресори,
вентилатори, показивачи турбо мотора, гасни канали,
аксијалне и радијалне турбине, пригушивачи, канали
за гориво, уређаји за контролу горива, уређаји за
дозирање горива, млазнице за убризгавање и вентили
за убризгавање за ваздухоплове, делови за наведену
робу, нарочито квачила, хидраулични мењачи и
спојнице, филтери за уље и гориво, филтери за
течност, центрифуге, лежајеви за вратила, осовине
роторе и мењаче, зупчаници за ваздухоплове,
упаљачи, уређаји за паљење, контролне шипке,
додатни делови за наведену робу, нарочито заптивке
(нарочито заптивке за четке, лавиринт заптивке и
механичке завршне заптивке), заптивни прстенови,
ротори компресора, дискови, статори, ротори,
интегрални ротори и кућишта (нарочито за турбо
моторе), сечива (нарочито стационарна и ротирајућа
сечива за турбостројеве), додатни делови за наведену
робу, нарочито млазнице за авионске моторе и
делови и опрема за напред наведену робу,
електрични генератори, електричним мотори; делови
турбостројева направљени од композита који су
ојачани влакнима, керамике и метала; машине за
обраду метала и машински алати и њихови делови
(укључени у класу 7).
Кл. 9:
носачи података било које врсте са
наснимљеним
програмима
и/или
подацима;
електронски контролни и надзорни уређаји и
инструменти који се користе у снабдевању
авионских мотора и гасних турбина горивом; уређаји
за тестирање, дијагнозу и предвиђања на авионским
моторима и гасним турбинама; електронски и
електрични
контролни
уређаји,
електронски
контролни апарати и инструменти као и њихови
делови, који се користе са авионским моторима и
гасним турбинама; заштитне наочаре.
Кл. 11: измењивачи топлоте, нарочито измењивачи
топлоте са наизменичном струјом, рекуперативни
измењивачи топлоте, регенеративни измењивачи
топлоте, горионици, коморе за сагоревање, плоче за
распршивање пламена, упаљачи, уређаји за паљење,
хладњаци, нарочито за уље, гориво и расхладно
средство,
радијатори,
профилне
цеви
и
дистрибуционе цеви; сва наведена роба за употребу у
авионским моторима.
Кл. 16: папир, картон и производи од тих материјала
(који нису укључени у друге класе); штампане
ствари, нарочито леци , каталози и брошуре, новине
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Ж
и часописи; књиговезачки артикли; фотографије,
канцеларијски прибор (који не укључује намештај);
образовни материјал и материјал за обуку (не
укључујући уређаје); материјал за паковање од
пластике (који није укључен у друге класе).
Кл. 37: поправка и одржавање авионских мотора,
гасних турбина и постројења за гасне турбине као и
њихових делова, нарочито гасних турбина
комбинованих са електричним моторима и
генераторима.
Кл. 42: техничко саветовање у области авионских
мотора, гасних турбина и постројења за гасне
турбине; праћење стања авионских мотора, гасних
турбина и постројења за гасне турбине; научно и
индустријско истраживање и развој; писање и
ажурирање компјутерских програма за обраду
података и информација, организацију, планирање,
контролу, управљање материјалима производњу,
дистрибуцију и рачуноводство; инжењерске услуге;
све наведeне услуге у класи 42 које се тичу
авионских мотора, гасних турбина и постројења за
гасне турбине.
(111) 79608
(210) Ж- 2020-876

(181) 09.06.2030.
(220) 09.06.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) "VIDIK FOOD" д.о.о. Београд - Раковица,
Видиковачки венац 92д, 11000, Београд (Раковица), RS
(740) Адвокат Душан Делић, Стевана Дукића 7,
11000, Београд (Палилула)
(540)

(531) 26.01.04; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црнa, црвенa, зеленa, белa.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, онзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед [замрзнута вода].
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Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 79609
(210) Ж- 2020-418

(181) 12.03.2030.
(220) 12.03.2020.
(151) 06.01.2021.
(732) Privredno društvo za trgovnu usluge i
proizvodnju PIN OUTLET d.o.o. UZVEĆE, Андрије
Војиновића 55, Узвеће-Богатић, RS
(740) Тијана Жунић Марић, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 01.05.12; 26.01.05; 26.01.13; 26.04.22; 26.11.01;
26.11.12; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, црвена, сива, бела.
(511) Кл. 7: мешалице [машине] пореклом из
Италије; машине за мешање, мешалице пореклом из
Италије; соковници, електрични, пореклом из
Италије.
Кл. 8: сецкалице за поврће пореклом из Италије.
Кл. 11: пећи на топао ваздух пореклом из Италије;
пекарске пећи пореклом из Италије; замрзивачи
пореклом из Италије; кухињске справе, електричне,
пореклом из Италије; шпорети пореклом из Италије;
апарати за хлађење пића пореклом из Италије;
фонтане пореклом из Италије; пећи [апарати за
грејање] пореклом из Италије; пећи, осим за
лабораторијску употребу, пореклом из Италије;
решетке за пећи пореклом из Италије; коморе за
хлађење пореклом из Италије; машине и апарати за
лед пореклом из Италије; преносни фрижидери,
електрични, пореклом из Италије; тостери за хлеб
пореклом из Италије; тостери пореклом из Италије;
апарати за печење пореклом из Италије; роштиљи
[кухињски уређај] пореклом из Италије; грилови
[кухињски
уређај]
пореклом
из
Италије;
пастеризатори пореклом из Италије; стерилизатори
пореклом из Италије; справа за печење вафла,
електрична, пореклом из Италије; роштиљи
пореклом из Италије; фритезе, електричне, пореклом
из Италије; фрижидери пореклом из Италије;
судопере пореклом из Италије; посуде за загревање
пореклом из Италије; аспиратори за неутралисање
мириса и паре у кухињама пореклом из Италије;
микроталасне пећи за индустријску намену пореклом
из Италије; машине за печење хлеба пореклом из
Италије; расхладне витрине пореклом из Италије;
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уређаји за прављење хлеба пореклом из Италије;
грејне витрине пореклом из Италије; пресе за
тортиље, електричне, пореклом из Италије;
чоколадне фонтане, електричне, пореклом из
Италије; грејни и расхладни апарати за точење
топлих и хладних напитака пореклом из Италије;
машине за прављење сладоледа пореклом из Италије.
(111) 79610
(210) Ж- 2020-471

(181) 20.03.2030.
(220) 20.03.2020.
(151) 08.01.2021.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11000, Београд, RS
(540)

Ж
(111) 79611
(210) Ж- 2020-1000

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 15.01.2021.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Hord
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79612
(210) Ж- 2020-1006

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 15.01.2021.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Fontan
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 79613
(210) Ж- 2020-1007
(531) 05.05.01; 05.05.22; 19.03.03; 19.03.25; 26.11.01;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) жута, зелена, црвена, браон, розе, окер, бела.
(511) Кл. 30: чоколада.

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 15.01.2021.
(732) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Finey
(511) Кл. 5: пестициди.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.06.2020. - 15.07.2020. године:
Жиг рег. бр. 18332 чији је носилац PLIVA
HRVATSKA d.o.o., Prilaz Baruna Filipovića 25 , 10000
Zagreb, HR, престао је да важи дана 02.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 24651 чији је носилац Ceuta
Healthcare Ltd, Hill House, 41 Richmond Hill,
Bournemouth BH2 6HS, UK, престао је да важи дана
26.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 24665 чији је носилац Philip
Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 26.06.2020.
године.
Жиг рег. бр. 24621 чији је носилац Viking GmbH,
Hans Peter Stihl-Strasse 5, A-6336 Langkampfen, AT,
престао је да важи дана 21.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 24624 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 21.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 34589 чији је носилац TOBAČNA
LJUBLJANA D.O.O., Cesta 24. Junija 90, 1231
Ljubljana - Črnuče, SI, престао је да важи дана
12.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34551 чији је носилац OLIN
CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, Suite 1530,
Clayton, MO 63105, US, престао је да важи дана
07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34618 чији је носилац ProQuest
LLC, 789 E. Eisenhower Parkway, P.O. Box 1346, Ann
Arbor, Michigan 48106-1346, US, престао је да важи
дана 12.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34545 чији је носилац
PIVOVARNA
UNION
D.D.,
LJUBLJANA,
PIVOVARNIŠKA 2, SI, престао је да важи дана
07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34577 чији је носилац ANTEC
INTERNATIONAL LIMITED, WINDHAM ROAD,
CHILTON INDUSTRIAL ESTATE, SUDBURY,
SUFFOLK CO10 6XD, ENGLESKA, GB, престао је да
важи дана 07.07.2020. године.
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Жиг рег. бр. 34578 чији је носилац ANTEC
INTERNATIONAL LIMITED, WINDHAM ROAD,
CHILTON INDUSTRIAL ESTATE, SUDBURY,
SUFFOLK CO10 6XD, ENGLESKA, GB, престао је да
важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34624 чији је носилац
FARMACEVTSKA
HEMISKA
KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао
је да важи дана 12.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34625 чији је носилац
FARMACEVTSKA
HEMISKA
KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао
је да важи дана 12.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34571 чији је носилац Veterinarski
zavod SUBOTICA ad proizvodnjа farmaceutskih
preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica,
Београдски пут 123, 24000 Суботица, RS, престао је
да важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 34508 чији је носилац BELINKA
HOLDING, D.D., ZASAVSKA 95, 1231 LJUBLJANA,
SI, престао је да важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 36214 чији је носилац TURBON
INTERNATIONAL AG, RUHRDEICH 10, D-45525
HATTINGEN, DE, престао је да важи дана
16.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 36123 чији је носилац BLISTEX
BRACKEN LLC, 316 California Avenue # 801, Reno,
Nevada 89509, US, престао је да важи дана
20.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 36482 чији је носилац SONY
MUSIC ENTERTAINMENT, 550 Madison Avenue,
New York, New York, US, престао је да важи дана
21.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 35930 чији је носилац
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK, престао је да важи дана
26.06.2020. године.
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Жиг рег. бр. 36306 чији је носилац MARINE
STOCK LIMITED, 1st FLOOR, COLUMBUS CENTRE
BUILDING, P.O.BOX 901, ROAD TOWN, TORTUGA,
VG, престао је да важи дана 26.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 36309 чији је носилац LINPAC
Group Holdings Limited, LINPAC Wakefield Road,
Featherstone , Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE,
GB, престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 36310 чији је носилац LINPAC
Group Holdings Limited, LINPAC Wakefield Road,
Featherstone , Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE,
GB, престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 36220 чији је носилац Stanley
Black & Decker, Inc., 1000 Stanley Drive, New Britain,
Connecticut 06053, US, престао је да важи дана
04.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 36236 чији је носилац Nippon
Soda Co., Ltd., 2-1 Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku,
Tokyo, JP, престао је да важи дана 10.07.2020.
године.

Ж
Жиг рег. бр. 45706 чији је носилац TESA SE ,
Hugo-Kirchberg-Straβe 1 , 22848 Norderstedt, DE,
престао је да важи дана 28.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 43405 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, Vlajkova 199, Leskovac, RS,
престао је да важи дана 28.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 45996 чији је носилац PAPIRUS
D.O.O., GRAFIČKO PREDUZEĆE, Somborski put bb,
25250 Odžaci, YU, престао је да важи дана
28.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 45749 чији је носилац ZAVOD ZA
ZAVARIVANJE, A.D., Grčića Milenka 67, Beograd,
YU, престао је да важи дана 05.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 45834 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INC., a corporation organized under the
laws of Connecticut,, Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US, престао је да важи дана
11.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 35957 чији је носилац HERBA
GERMANY GMBH, POSTSTRASSE 33,D-20354
HAMBURG, DE, престао је да важи дана 13.07.2020.
године.

Жиг рег. бр. 43480 чији је носилац EKOSAN
PREDUZEĆE ZA EKOLOŠKU SANITACIJU,
ZAŠTITU I TRANSPORT DOO, Батајнички друм 13.
део бр.7, 11080 Београд-Земун, RS, престао је да
важи дана 11.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 34938 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 14.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 45848 чији је носилац ULIXES
D.O.O., Dunavska 27, Novi Sad, YU, престао је да
важи дана 11.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 34939 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 14.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 45702 чији је носилац ZIPPO
MANUFACTURING COMPANY, 33 Barbour Street,
Bradford, Pennsylvania 16701, US, престао је да важи
дана 13.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 45531 чији је носилац Simić Vera,
Dalmatinska 19, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 02.03.2020. године.
Жиг рег. бр. 47213 чији је носилац BerlinChemie AG, Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin,
DE, престао је да важи дана 16.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 44961 чији је носилац
БЕОХЕМИЈА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ БЕОГРАД, Кумодрашка бр. 290, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 17.06.2020.
године.
Жиг рег. бр. 45673 чији је носилац PETROL,
Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50,
1000 Lubljana, SI, престао је да важи дана 22.06.2030.
године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 45897 чији је носилац LG CHEM,
LTD. , 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, , Seoul,
KR, престао је да важи дана 13.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 48474 чији је носилац UNILEVER
N.V., Weena 455, NL-3013 Al Rotterdam, Holandija,
NL, престао је да важи дана 16.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62132 чији је носилац Anhui
Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd., No. 176
Dongliu Road, Hefei City, CN, престао је да важи дана
16.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 61875 чији је носилац GENIM
d.o.o., Ulica 23. septembra br. 8, 37000 Kruševac, RS,
престао је да важи дана 16.06.2020. године.
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Жиг рег. бр. 61813 чији је носилац S.C.
Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US, престао је да важи дана
16.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62041 чији је носилац BristolMyers Squibb Company a Delaware corporation, 345
Park Avenue, New York, New York 10154, US, престао
је да важи дана 18.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 61814 чији је носилац S.C.
Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US, престао је да важи дана
16.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62472 чији је носилац LLC
Akadem Product, B. Pirogovskaja, h. 17, RU-119435
Moscow, RU, престао је да важи дана 19.06.2020.
године.

Жиг рег. бр. 62039 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 16.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62049 чији је носилац
ARTESANO d.o.o., 21000 Novi Sad, Gundulićeva 18,
RS, престао је да важи дана 19.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 61795 чији је носилац SHARP
KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP
CORPORATION, a corporation organized and existing
under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants
of, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522, JP, престао је да важи дана 17.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 61639 чији је носилац DEKOM
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE DOO, 22320 Inđija, Milorada Stojića Gorčila
5, RS, престао је да важи дана 22.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62429 чији је носилац MEDICO
UNO preduzeće za trgovinu d.o.o., Pančevački put br.38
Beograd-Krnjača, RS, престао је да важи дана
17.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62784 чији је носилац World of
Decoration doo Beograd, Nikole Marakovića 37, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 18.06.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62036 чији је носилац
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION,
809 United Nations Plaza, New York, New York 10017,
US, престао је да важи дана 18.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62037 чији је носилац
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION,
809 United Nations Plaza, New York, New York 10017,
US, престао је да важи дана 18.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62178 чији је носилац "TOMACO
LINE" doo-Leskovac, 16000 Leskovac, Tekstilna 97,
RS, престао је да важи дана 18.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62375 чији је носилац PATENT
CO. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I
PROMET DOO, Mišićevo, Vlade Ćetkovića 1A, 24211
Mišićevo, Subotica, RS, престао је да важи дана
24.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62356 чији је носилац Pavlović
Boban, Karađorđeva 222/2-3, Kraljevo, RS, престао је
да важи дана 24.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62047 чији је носилац BASF PLC,
Earl Road, Cheadle Hulme, Cheshire SK8 6QG, UK,
престао је да важи дана 25.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62374 чији је носилац Samostalna
zanatska kamenorezačka radnja ARANĐELOVAC
GRANIT, PR Radoslav Vulićević, Janićija Đurića 65,
Aranđelovac-Bukovik, RS, престао је да важи дана
25.06.2020. године.
Жиг рег. бр. 62157 чији је носилац
Akcionarsko društvo Industrija mesa i konzervi
BANAT, Banatski Karlovac, Nemanjina 89, RS,
престао је да важи дана 26.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62092 чији је носилац COLOR
MEDIA INTERNATIONAL DOO NOVI SAD, 21000
Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи
дана 18.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62000 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US, престао је да важи дана 26.06.2020.
године.

Жиг рег. бр. 61532 чији је носилац
SKECHERS U.S.A. INC II, 228 Manhattan Beach
Blvd., Manhattan Beach, California 90266, US, престао
је да важи дана 18.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 62496 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 251 Little Falls
Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, US,
престао је да важи дана 26.06.2020. године.
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Жиг рег. бр. 62067 чији је носилац Comtrade
Distribution d.o.o. Beograd, Савски насип 7, Београд,
RS, престао је да важи дана 29.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 61868 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 62158 чији је носилац clean-tek
Reinraum und Hospitaltechnik AG, Voltastraße 106,
CH-4057 Basel, CH, престао је да важи дана
30.06.2020. године.

Жиг рег. бр. 61869 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 61882 чији је носилац ACTIVE
SEE PROJECT DOO, Stara Pazova, Vojka, Sestara
Grujić 74, RS, престао је да важи дана 30.06.2020.
године.
Жиг рег. бр. 63131 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, promet i usluge "PODRUM
ALEKSANDROVIĆ" DOO, Vinča - Topola, RS,
престао је да важи дана 01.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62727 чији је носилац Narodna
banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog
novca - Topčider, Pionirska br. 2, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 01.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62126 чији је носилац
International Health doo, Десет авијатичара 4А, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 03.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 61849 чији је носилац DELHAIZE
SERBIA d.o.o. , Jurija Gagarina 14, Beograd-Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 03.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 61850 чији је носилац DELHAIZE
SERBIA d.o.o. , Jurija Gagarina 14, Beograd-Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 03.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62177 чији је носилац DELHAIZE
SERBIA d.o.o. , Jurija Gagarina 14, Beograd-Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 03.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 61524 чији је носилац DELHAIZE
SERBIA d.o.o. , Jurija Gagarina 14, Beograd-Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 03.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 61865 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 61867 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 61870 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 61871 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 61866 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 03.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62317 чији је носилац Udruženje
"Joga u svakodnevnom životu", 21000 Novi Sad,
Futoška br. 115, RS, престао је да важи дана
03.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 61959 чији је носилац Društvo za
telekomunikacije "ОRION TELEKOM" doo, 11070
Novi Beograd, Gandijeva 76а, RS, престао је да важи
дана 06.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 61983 чији је носилац CONIMEX
TRADE DOO, 11070 Novi Beograd, Nede Spasojević
5/5, RS, престао је да важи дана 01.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62588 чији је носилац Jelena
Popović, 11000 Beograd, Katanićeva br. 6, RS, престао
је да важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62053 чији је носилац Đorđe
Dukić, 11000 Beograd, Zmaj Jovina 4, RS, престао је
да важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62304 чији је носилац Miomir
Korać, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 69,
RS, престао је да важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62303 чији је носилац Miomir
Korać, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 69,
RS, престао је да важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62302 чији је носилац Miomir
Korać, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 69,
RS, престао је да важи дана 07.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 61942 чији је носилац Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-Strasse 4, 22761
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Hamburg, DE, престао је да важи дана 07.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62314 чији је носилац
EUROBANK EFG A.D., 11000 Beograd, Vuka
Karadžića 10, RS, престао је да важи дана 08.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62387 чији је носилац GENERAL
MOTORS
LLC,
kompanija
sa
ograničenom
odgovornošću organizovana po propisima države
Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan
48265-3000, US, престао је да важи дана 09.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62244 чији је носилац PLAYBOY
ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US, престао
је да важи дана 10.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62045 чији је носилац PLAYBOY
ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US, престао
је да важи дана 10.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62546 чији је носилац
UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT d.o.o., 21000
Novi Sad, Sentandrejski put 165, RS, престао је да
важи дана 14.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 61947 чији је носилац Philip
Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 15.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62404 чији је носилац
Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju
"Mitrosrem", Trg Svetog Dimitrija bb, Sremska
Mitrovica, RS, престао је да важи дана 15.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62024 чији је носилац
Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju
"Mitrosrem", Trg Svetog Dimitrija bb, Sremska
Mitrovica, RS, престао је да важи дана 15.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62026 чији је носилац
Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju
"Mitrosrem", Trg Svetog Dimitrija bb, Sremska
Mitrovica, RS, престао је да важи дана 15.07.2020.
године.
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Жиг рег. бр. 61455 чији је носилац MEGA
d.o.o., Dimitrija Tucovića 101, Užice, RS, престао је да
важи дана 15.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62058 чији је носилац MBIMPEKS d.o.o., Jovana Bjelića bb , 78000 Banja Luka,
BA, престао је да важи дана 15.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62101 чији је носилац Мonus
d.o.o. , Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62102 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62103 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62104 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62105 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62106 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62107 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62108 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62440 чији је носилац Strauss
Coffee B.V.
, Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, NL, престао је да важи дана 16.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62216 чији је носилац Strauss
Coffee B.V.
, Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, NL, престао је да важи дана 16.07.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62185 чији је носилац ЈГЛ д.о.о.
Београд – Сопот, Милосава Влајића бр. 110, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.

Жиг рег. бр. 61742 чији је носилац MEGA
d.o.o., Dimitrija Tucovića 101, Užice, RS, престао је да
важи дана 15.07.2020. године.
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Жиг рег. бр. 62445 чији је носилац ЈГЛ д.о.о.
Београд – Сопот, Милосава Влајића бр. 110, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62186 чији је носилац ЈГЛ д.о.о.
Београд – Сопот, Милосава Влајића бр. 110, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62187 чији је носилац ЈГЛ д.о.о.
Београд – Сопот, Милосава Влајића бр. 110, RS,
престао је да важи дана 16.07.2020. године.
Жиг рег. бр. 62330 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA PUMPI
"JASTREBAC", Bulevar 12. februar 82, 18000 Niš, RS,
престао је да важи дана 14.07.2020. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.12.2020.-15.01.2021. године

Име или адреса носиоца жига рег. број 18525
промењена је у Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem
Avenue, Glenview, Illinois 60025, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 29630
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 18863
промењена је у EMI (IP) LIMITED, 4 Pancras Square,
London, N1C 4AG, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 30698
промењена је у L3Harris Technologies, Inc., 1025 West
NASA Boulevard, Melbourne, Florida 32919, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 25034
промењена је у AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA , Calle 77B No. 57 - 103,
Piso 21 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlántico, CO;

Име или адреса носиоца жига рег. број 34571
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad za
proizvodnju farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;

Промена имена/адресе

Име или адреса носиоца жига рег. број 29420
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29483
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29624
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29625
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29626
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29629
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 35939
промењена је у Jackson/Charvel Manufacturing, Inc.
(Delaware corporation) 17600 N. Perimeter Dr, Suite
100 , Scottsdale, Arizona 85255, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36606
промењена је у HYNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36845
промењена је у HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, 150 North Riverside Plaza, 14th
Floor, Chicago, IL 60606, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36846
промењена је у HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, 150 North Riverside Plaza, 14th
Floor, Chicago, IL 60606, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 37180
промењена је у Golden Lady Company S.p.A., Via
Leopardi 3/5, 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN),
IT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 37348
промењена је у Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem
Avenue, Glenview, Illinois 60025, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 37476
промењена је у Dun & Bradstreet International, Ltd.,
103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44955
промењена је у Privredno društvo za proizvodnju i
ЗИС / RS / IPO
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prodaju deterdženata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.
Zrenjanin-u stečaju, Pančevačka 84, Zrenjanin, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44956
промењена је у Privredno društvo za proizvodnju i
prodaju deterdženata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.
Zrenjanin-u stečaju, Pančevačka 84, Zrenjanin, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44957
промењена је у Privredno društvo za proizvodnju i
prodaju deterdženata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.
Zrenjanin-u stečaju, Pančevačka 84, Zrenjanin, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46219
промењена је у AGROFRESH INC., One Washington
Square, 510-530 Walnut Street, 13 th Floor - Suite 1350,
Philadelphia, Pennsylvania 19106, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46531
промењена је у DUOCHEM DOO NOVA PAZOVA,
Пета Индустријска 1, Нова Пазова, Стара Пазова,
22330 Нова Пазова, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46542
промењена је у American-Cigarette Company
(Overseas) Limited, Route de France 17 , Boncourt
2926, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46571
промењена је у DUOCHEM DOO NOVA PAZOVA,
Пета Индустријска 1, Нова Пазова, Стара Пазова,
22330 Нова Пазова, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46796
промењена је у JT International S.A., Rue KazemRadjavi 8, 1202 Geneva, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46955
промењена је у GE HEALTHCARE LIMITED,
Pollards Wood, Nightingales Lane, Chalfont St. Giles,
Buckinghamshire HP8 4SP, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47538
промењена је у DUOCHEM DOO NOVA PAZOVA,
Пета Индустријска 1, Нова Пазова, Стара Пазова,
22330 Нова Пазова, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53385
промењена је у Verizon Trademark Services LLC, 1300
I Street, NW, Suite 500 East, Washington, DC 20005,
US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56777
промењена је у JSC "TechnoNICOL", Gilyarovskogo
St. 47, bld 5, 5th floor, office I, room 22, 129110
Moscow, RU;
ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 56784
промењена је у JSC "TechnoNICOL", Gilyarovskogo
St. 47, bld 5, 5th floor, office I, room 22, 129110
Moscow, RU;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60770
промењена је у Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnjа farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 24000
Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62585
промењена је у Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310 Шимановци, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62586
промењена је у Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310 Шимановци, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62769
промењена је у Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu
i usluge ENERGOTRADE DOO, Димитрија Туцовића
52, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62872
промењена је у Udruženje inženjera konsultanata Srbije
Association of Consulting Engineers of Serbia (ACES),
Захумска 26, спрат 3, стан 36, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62900
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o.
Bajina Bašta, Царице Милице 5, 31250 Бајина Башта,
RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63111
промењена је у RINGIER AXEL SPRINGER MEDIA
AG, Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63116
промењена је у CURVES INTERNATIONAL, INC.,
4800 Lakewood Dr., Suite 6, Waco, Texas 76710, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63491
промењена је у Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NY
10017 New York, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64340
промењена је у МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО,
Магнохромска 1, 34000 Краљево, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65763
промењена је у Discovery Communications, LLC, 8403
Colesville Road, Silver Spring, Maryland 20910, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 66215
промењена је у Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu
i usluge ENERGOTRADE DOO, Димитрија Туцовића
52, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 68146
промењена је у WNB STUDIO DOO BEOGRADVRAČAR, Bulevar Kralja Aleksandra broj 26, 11000
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71672
промењена је у Verizon Trademark Services LLC, 1300 I
Street, NW, Suite 500 East, Washington, DC 20005, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71700
промењена је у PANON HEALTHY FOOD DOO,
Индустријска зона, Север бб, 21235 Темерин, RS;

Промена пренос права
За жиг бр. 62769 извршен је пренос на Društvo
za proizvodnju i trgovinu FLAMMAT d.o.o. Beograd,
Димитрија Туцовића бр.52, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 65449 извршен је пренос на Toto
Limited, ALT Business Centre 89, Suite 3, Cannon
Road, Santa Venera SVR 9035, Malta, MT;
За жиг бр. 65449 извршен је пренос на
Magenta Inversores S.A.C., Avenida Manuel Olguin
373, piso 10, Urbanizacion Los Granados, Distrito de
Santiago de Surco, provincial y departamento de Lima.
Peru, PE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72865
промењена је у PANON HEALTHY FOOD DOO,
Индустријска зона, Север бб, 21235 Темерин, RS;

За жиг бр. 65633 извршен је пренос на
Magenta Inversores S.A.C., Avenida Manuel Olguin
373, piso 10, Urbanizacion Los Granados, Distrito de
Santiago de Surco, provincial y departamento de Lima.
Peru, PE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74986
промењена је у PANON HEALTHY FOOD DOO,
Индустријска зона, Север бб, 21235 Темерин, RS;

За жиг бр. 65633 извршен је пренос на Toto
Limited, ALT Business Centre 89, Suite 3, Cannon
Road, Santa Venera SVR 9035, Malta, MT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77357
промењена је у ADP, Inc., One ADP Boulevard,
Roseland, New Jersey 07068, US;

За жиг бр. 69697 извршен је пренос на MegaCompany d.o.o. за производњу и трговину, Краља
Милутина 16, Параћин 35250, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 78548
промењена је у Khairat Al Minafie CO for Transport
and General Trading Ltd., 27, boulevard Saborni, Varna
9000, BG;

.

Име или адреса носиоца жига рег. број 78701
промењена је у Khairat Al Minafie CO for Transport
and General Trading Ltd., 27, boulevard Saborni, Varna
9000, BG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78877
промењена је у Khairat Al Minafie CO for Transport
and General Trading Ltd., 27, boulevard Saborni, Varna
9000, BG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78955
промењена је у БАХУС доо Стрижа, Цариградски
друм 10, 35250 Параћин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78956
промењена је у Бахус доо Стрижа, Цариградски друм
10, 35250 Параћин, RS;
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 51/2020 - 01/2021 (31.12.2020. - 21.01.2021.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1567355
(151) 11.11.2020
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1567395
(151) 21.08.2020
(540)

(540)

Aurora
(732) EuroChem Group AG
(511) 01

(111) 1567484
(151) 16.11.2020
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1567494
(151) 10.06.2020

ЗИС / RS / IPO

(111) 1567553
(151) 16.11.2020
(540)

(111) 1567578
(151) 13.11.2020
(540)

CAS KIT
(732) OSSTEMIMPLANT
CO., LTD.
(511) 10

KROIL
(732) KANO
LABORATORIES LLC
(511) 04

(111) 1567583
(151) 16.11.2020
(540)
(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31
(111) 1567566
(151) 20.07.2020
(540)

(732) Shenzhen Fluence
Technology PLC
(511) 11

(732) OTP Nyrt.
(511) 35 36 41

(732) SHIMANO INC.
(511) 09

(111) 1567498
(151) 23.11.2020
(540)

(111) 1567504
(151) 01.10.2020
(540)

(111) 1567474
(151) 08.09.2020
(540)

(732) Arjo IP Holding AB
(511) 10

(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31

(732) Brauns-Heitmann
GmbH & Co. KG
(511) 16 18 22
(111) 1567522
(151) 22.10.2020
(540)

(732) TAIZHOU BAK
INDUSTRY&TRADING
CO.,LTD.
(511) 07
(111) 1567531
(151) 08.10.2020
(540)

NIMBUS

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(111) 1567606
(151) 24.09.2020
(540)

(111) 1567571
(151) 08.10.2020
(540)

(732) Zhejiang Hisoar
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 01 05
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(111) 1567631
(151) 25.11.2020
(540)

JOSH
ROSEBROOK
(732) JOSH ROSEBROOK
SKIN AND HAIR CARE
(511) 03
(111) 1567647
(151) 11.11.2020
(540)

TalentStyles
(732) Adecco Group AG
(511) 35
(111) 1567659
(151) 13.11.2020
(540)

LAS KIT
(732) OSSTEMIMPLANT
CO., LTD.
(511) 10
(111) 1567664
(151) 24.11.2020
(540)

(732) SAAME TOOLS
(SHANGHAI) IMPORT &
EXPORT CO., LTD.
(511) 06 07 08 09
(111) 1567672
(151) 09.11.2020
(540)

(732) Premium Beverages
International B.V.
(511) 33
(111) 1567682
(151) 25.11.2020
(540)

HOLIKA HOLIKA
(732) Enprani Co., Ltd.
(511) 03

(540)

(540)

(732) Jinan G. Weike
Science & Technology Co.,
Ltd.
(511) 07
(111) 1567787
(151) 22.10.2020
(540)

(732) Milsing d.o.o.
(511) 05 30

DKV LIVE

(732) Jin Ronglin
(511) 21

SEXY BACK BRA

(732) DKV EURO
SERVICE GmbH + Co. KG
(511) 09 12 35 36 37 38
39 41 42 43 45

(111) 1567802
(151) 03.11.2020
(540)

(111) 1567739
(151) 24.07.2020
(540)

(111) 1567747
(151) 11.11.2020
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1567755
(151) 20.11.2020
(540)

(732) QINGDAO GRIP
TYRE CO., LTD.
(511) 12
(111) 1567756
(151) 21.10.2020
(540)

FRESH KICK
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1567811
(151) 20.07.2020
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1567825
(151) 21.10.2020
(540)

Fitform

(111) 1567839
(151) 25.11.2020
(540)

(732) Sexy Back Bra, LLC
(511) 25
(111) 1567841
(151) 10.11.2020
(540)

APP CLIP
(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1567852
(151) 19.10.2020
(540)

VAPE
(732) FUMAKILLA
LIMITED
(511) 05 21
(111) 1567862
(151) 01.09.2020
(540)

(732) Wihuri Packaging Oy
(511) 10 16 17 35
(111) 1567828
(151) 31.08.2020
(540)

(732) IFO and RIVOIRA
GIOVANNI & FIGLI
S.P.A.
(511) 31
(111) 1567674
(151) 15.10.2020
(540)

PURE PIRAÑA
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(732) Jiangxi Yg Magnet
Co., Ltd.
(511) 09

(732) KESENLER
KOZMETİK
PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03

(111) 1567759
(151) 21.10.2020

(111) 1567836
(151) 09.09.2020

(732) Drustvo za
proizvodstvo, stocarstvo,
trgovija na golemo i malo,
ugostitelstvo NENIKO
DOOEL Gostivar
(511) 32
(111) 1567909
(151) 25.02.2020
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(540)

(540)

(732) HATTAT TRAKTÖR
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 12 35
(111) 1567922
(151) 06.11.2020
(540)

Ж
(540)

(732)
DIONYSSOMARBLE DIONYSSOS
PENTELICON
COMMERCIAL &
INDUSTRIAL MARBLE
CO S.A.
(511) 19 40

(540)

(732) CURTI S.R.L.
(511) 30
(111) 1568120
(151) 17.08.2020
(540)

(732) Gothals Limited
(511) 03
(111) 1568157
(151) 06.11.2020
(540)

(111) 1568056
(151) 21.07.2020
(540)

Cash Heat
(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(111) 1567954
(151) 16.10.2020
(540)

(111) 1568071
(151) 09.09.2020
(540)

(732) Amiblu Technology
AS
(511) 06 07 17 19 20 42
(111) 1568143
(151) 01.10.2020
(540)

(732) CUTLITE PENTA
S.R.L. Unipersonale
(511) 07 09
(111) 1567957
(151) 04.08.2020
(540)
(732) Non-profit
organization "Rossijskaya
assotsiatsiya proizvoditelej
udobrenij"
(511) 01 31 35
(732) Duni AB
(511) 04 07 08 09 16 20
21 24 35

(111) 1568083
(151) 14.01.2020
(540)

(732) FENDI SRL
(511) 09 11 14 18 20 24
25 27 35
(111) 1567995
(151) 18.09.2020

ЗИС / RS / IPO

(732) SAAT VE SAAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1568094
(151) 22.09.2020

(111) 1568158
(151) 06.11.2020
(540)

(732) “UKRAINIAN
PROCESSING CENTER”
PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY
(511) 09 35 36 38 42
(111) 1568146
(151) 29.05.2020
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1568168
(151) 13.08.2020
(540)

(111) 1567986
(151) 28.07.2020
(540)

FENDI

(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) JINAN YAJIE
CARPET CO., LTD.
(511) 27
(111) 1568147
(151) 19.11.2020

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu kompaniya
«Murman SeaFood»
(511) 29
(111) 1568172
(151) 01.10.2020
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(540)

(732) Pik Oplenac Limited
liability company Topola
(511) 33

(732) “UKRAINIAN
PROCESSING CENTER”
PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY
(511) 09 35 36 38 42
(111) 1568173
(151) 10.11.2020
(540)

(111) 1568217
(151) 09.11.2020
(540)

LUPKYNIS
(732) Aurinia
Pharmaceuticals Inc.
(511) 05
(111) 1568232
(151) 19.11.2020
(540)

(732) DAIICHI SANKYO
COMPANY, LIMITED
(511) 10
(111) 1568188
(151) 29.10.2020
(540)

(732) FABITA S.R.L.
(511) 11
(111) 1568241
(151) 30.11.2020
(540)

(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 07 11
(111) 1568277
(151) 28.09.2020
(540)

(732) Stafford-Miller
(Ireland) Limited
(511) 03 05 10 21
(111) 1568199
(151) 23.11.2020
(540)

IVL
COLLECTIVE

(111) 1568295
(151) 02.09.2020
(540)

(732) HERMAN Group, a.s.
(511) 07 08 37

COOLSELECT
ZONE

(111) 1568179
(151) 28.10.2020
(540)

(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 11
(111) 1568307
(151) 02.09.2020
(540)

(732) HERMAN Group, a.s.
(511) 07 08 37

EQUALENS

(111) 1568279
(151) 22.10.2020
(540)

BILLIE JEAN
KING CUP
(732) ITF Licensing (UK)
Ltd
(511) 09 16 25 28 41
(111) 1568341
(151) 29.09.2020
(540)

(732) WU Xiaozhen
(511) 08 11
(111) 1568350
(151) 20.07.2020
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1568372
(151) 20.07.2020
(540)

(732) UHCS Property SA
(511) 16 19 36 40 42
(111) 1568287
(151) 05.11.2020
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(111) 1568337
(151) 09.09.2020
(540)

(111) 1568328
(151) 13.08.2020
(540)

(732) IVL Collective, LLC
(511) 25 35
(111) 1568215
(151) 14.10.2020
(540)

(732) Original Strauss
Capelle Wien in
historischer Kleidung
(511) 09 25 41

(111) 1568316
(151) 10.11.2020
(540)

(732) Bausch + Lomb
Ireland Limited
(511) 09
(732) SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG
(511) 01 05 16 31 42 44

(111) 1568330
(151) 18.11.2020
(540)

(732) Betty Bossi AG
(511) 09 16 21 29 30 35

(111) 1568299
(151) 19.11.2020
(540)

(732) Sberbank of Russia
(511) 09 35 36 38 39 41
42 44 45

DAIICHI
SANKYO

(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu kompaniya
«Murman SeaFood»
(511) 29
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(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1568417
(151) 26.11.2020
(540)

(732) GI.CREM. S.p.A.
(511) 29 30 32

(111) 1568452
(151) 29.09.2020
(540)

AKURA
(732) EVVA
Sicherheitstechnologie
GmbH
(511) 06 09 20 42
(111) 1568457
(151) 21.10.2020
(540)

(732) SOCIETÀ
ITALIANA ACETILENE
E DERIVATI S.I.A.D. SPA
(511) 01

(732) Limited liability
company "MARTIN"
(511) 29

(111) 1568499
(151) 17.09.2020
(540)

(111) 1568560
(151) 29.09.2020
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1568588
(151) 13.08.2020
(540)

(111) 1568564
(151) 29.09.2020
(540)

(732) Rohde & Schwarz
GmbH & Co. KG
(511) 09 12 35 37 38 41
42
(111) 1568577
(151) 03.02.2020
(540)

(732) BRUGG Rohrsysteme
GmbH
(511) 06 09 11 17 19 20
22 37 41 42

GIUSEPPE
CREMONINI

(732) Limited Liability
Company "Active Life
Technology"
(511) 08 10 21

(732) CYBERMARCONI
S.R.L.
(511) 09 37 38

(111) 1568485
(151) 17.09.2020
(540)

(111) 1568505
(151) 09.09.2020
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 10 18 25

POLOMARCONI.I
T

(732) SHENZHEN S.F.
TAISEN HOLDING
(GROUP) CO., LTD.
(511) 09 16 35 36 39 42

(732) COMPASS
Pathfinder Limited
(511) 05 09 10 35 41 44

(540)

(111) 1568538
(151) 28.10.2020
(540)

(111) 1568546
(151) 13.08.2020
(540)

COMPASS

(540)

(111) 1568537
(151) 03.12.2020
(540)

MyBuilding24
(732) Rei development
GmbH
(511) 09 36

Ж

(732) KAVSAN
AYAKKABI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 18 25 35

(732) Limited liability
company "MARTIN"
(511) 29
(111) 1568613
(151) 18.11.2020
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 10 18 25
(111) 1568646
(151) 16.03.2020
(540)

(111) 1568580
(151) 03.12.2020
(540)
(732) S&T AG
(511) 09 35 36 37 42 45

ROHDE &
SCHWARZ
(732) Rohde & Schwarz
GmbH & Co. KG
(511) 09 12 35 37 38 41
42

(732) SOCIETÀ
ITALIANA ACETILENE
E DERIVATI S.I.A.D. SPA
(511) 01

(111) 1568563
(151) 05.06.2020

(111) 1568587
(151) 18.11.2020

(111) 1568652
(151) 05.08.2020
(540)

(732) MASERATI S.P.A.
(511) 03 09 12 14 16 18
25 28 35 37
(111) 1568654
(151) 15.09.2020
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Ж
(540)

(540)

EARLYSTART
(732) LUCTA S.A.
(511) 01

(732) LUCTA S.A.
(511) 01
(111) 1568680
(151) 29.07.2020
(540)

(732) Turka sp. z o.o.
(511) 05 30
(111) 1568869
(151) 09.07.2020
(540)

(111) 1568832
(151) 23.10.2020
(540)

(111) 1568665
(151) 10.09.2020
(540)

BITTEROFF

(732) HANGZHOU
FORTUNE GAS
CRYOGENIC GROUP
CO., LTD.
(511) 07

(732) Oriflame Cosmetics
AB
(511) 03
(732) GRATİS İÇ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 08 18 21

(111) 1568734
(151) 30.07.2020
(540)

(111) 1568887
(151) 30.11.2020
(540)
(732) Cyan TM AB
(511) 07 09 12 20 25 42
(111) 1568681
(151) 27.11.2020
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(732) Nikoleta Aprilova
(511) 33 34
(111) 1568749
(151) 23.10.2020
(540)

(111) 1568844
(151) 20.07.2020
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(732) Lightbox Jewelry Ltd
(511) 14 35
(111) 1568699
(151) 27.11.2020
(540)

(732) Lightbox Jewelry Ltd
(511) 14 35
(111) 1568709
(151) 25.06.2020
(540)

(732) Eurolab Internacional
Grup Shpk
(511) 30 32 33 35 39 43
(111) 1568722
(151) 16.10.2020
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(732) BGI Genomics Co.,
Ltd.
(511) 42 44

(111) 1568859
(151) 07.07.2020
(540)

(111) 1568773
(151) 26.10.2020
(540)

CAZZARIS
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 03 27
(111) 1568891
(151) 29.09.2020
(540)

(732) CHEN ZHI QIANG
(511) 25
(111) 1568897
(151) 03.12.2020
(540)

(732) Karizma Luce B.V.
(511) 11 35
(111) 1568782
(151) 03.08.2020
(540)

(732) NATURALIS d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i
usluge
(511) 16 32 35
(111) 1568868
(151) 10.08.2020
(540)

(732) SOCIETÀ
ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI S.I.A.D. SPA
(511) 01
(111) 1568905
(151) 30.10.2020
(540)

centricx
(732) SalesOps Solutions
(511) 09 35 42
(111) 1568921
(151) 16.09.2020
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(540)

(732) ACUN MEDYA
HOLDING A.Ş.
(511) 09 28 35 38 41
(111) 1568935
(151) 17.11.2020
(540)

(732) OTCF S.A.
(511) 18 25
(111) 1568946
(151) 17.06.2020
(540)

(732) OMEKA GLOBAL
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 02 03 25
(111) 1568967
(151) 30.09.2020
(540)

(732) COMBO POWER
CO., LTD.
(511) 07
(111) 1569127
(151) 30.11.2020
(540)

Ж
(732) IDEUS SP. Z O.O.
(511) 09 11 17
(111) 1569174
(151) 30.09.2020
(540)

(111) 1569310
(151) 11.09.2020
(540)

(732) PAKO LORENTE
CHRAPKOWICZ
MAGIERA SPÓŁKA
JAWNA
(511) 25 35

LACMI

(732) Sichuan Prius
Biotechnology Co., Ltd.
(511) 10

(732) SUBSIDIARY
COMPANY
"CONFECTIONERY
CORPORATION
"ROSHEN"
(511) 30

(111) 1569178
(151) 04.08.2020
(540)

(111) 1569134
(151) 08.10.2020
(540)

(732) SANLUX
COMPANY LIMITED
(511) 07

Leva-Mos
(732) DSM IP Assets B.V.
(511) 05 31

(111) 1569191
(151) 11.11.2020
(540)

(732) Schwarz Produktion
GmbH & Co. KG
(511) 30 31 35 39 40

(111) 1569016
(151) 28.10.2020
(540)

(111) 1569167
(151) 11.11.2020
(540)

Aramo

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 35 36 38 41 42
(111) 1569336
(151) 15.07.2020
(540)

JO LOVES
(732) Gaz & Jo Intellectual
Property Holdings Limited
(511) 03 04
(111) 1569352
(151) 19.10.2020
(540)

(111) 1569160
(151) 11.11.2020
(540)

(732) Belarusian-German
Joint Venture "Santa
Bremor" Limited Liability
Company
(511) 29 30

Drupa
(732) ALB-ERK
(511) 30

PAKO LORENTE

(111) 1569133
(151) 09.10.2020
(540)

(111) 1569289
(151) 11.09.2020
(540)

JCOVDEN

(732) Trading company
"SAN" Limited liability
company
(511) 43

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1569196
(151) 17.07.2020
(540)

(111) 1569363
(151) 03.06.2020
(540)

Aromesto
(732) TOKOSHA CO.,
LTD.
(511) 08
(111) 1569046
(151) 07.12.2020
(540)

(732) Schwarz Produktion
GmbH & Co. KG
(511) 30 31 35 39 40
(111) 1569172
(151) 10.02.2020
(540)

(732) Allegrini S.p.A.
(511) 01 03 05 21
(111) 1569231
(151) 14.09.2020
(540)

MISSION TO
CONDITION
(732) L'OREAL
(511) 03

ЗИС / RS / IPO

(732) AQUA KOZMETİK
DIŞ TİCARET A.Ş
(511) 03
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Ж
(111) 1569372
(151) 21.07.2020
(540)

BURNING HOT
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1569391
(151) 15.10.2020
(540)

Remsimate
(732) CELLTRION, INC.
(511) 09
(111) 1569399
(151) 14.08.2020
(540)

(732) China Tobacco
Jiangsu Industrial Co., Ltd.
(511) 34
(111) 1569470
(151) 19.06.2020
(540)

(111) 1569562
(151) 29.07.2020
(540)

(732) TAN-ALİZE
KOZMETİK VE
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 03
(111) 1569478
(151) 11.11.2020
(540)

(732) DEFRO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(511) 06 11
(111) 1569417
(151) 11.06.2020
(540)

(732) Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana
(511) 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

(111) 1569488
(151) 01.01.2020
(540)

(732) EARTH MARKET
SUISSE SA
(511) 01 09 29 30 31 32
33 35 39 41 43
(111) 1569463
(151) 21.07.2020
(540)

(111) 1569604
(151) 19.10.2020
(540)

(732) CenturyLink
Communications, LLC
(511) 35
(111) 1569581
(151) 15.10.2020
(540)

A14 BIONIC

(111) 1569584
(151) 02.07.2020
(540)

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1569631
(151) 13.10.2020
(540)

(732) SunSea (Fujian)
Garments Co.,Ltd.
(511) 25
(111) 1569677
(151) 06.08.2020
(540)

(111) 1569696
(151) 25.09.2020
(540)

(732) Outfit7 Limited
(511) 09 16 25 28 35 41
42
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JCOVAV

(732) Schwarz IT KG
(511) 09 14 16 18 21 25
35 37 41 42

Talking Roy

NLB Lease&Go

(111) 1569599
(151) 27.04.2020
(540)

(111) 1569578
(151) 11.09.2020
(540)

(111) 1569507
(151) 22.07.2020
(540)

(111) 1569555
(151) 29.04.2020
(540)

(732) ALK-Abelló A/S
(511) 05 42 44

(732) FENDI SRL
(511) 09 11 14 18 20 24
25 27 35

(732) Apple Inc.
(511) 09
(732) İSA TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 24

RAGWIZAX

(732) MARKANT Services
International GmbH
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 38 39 41 42 43
44 45

THE PLATFORM
FOR AMAZING
THINGS

(732) Apple Inc.
(511) 09

(540)

(732) Hygiene Industry of
Georgia LLC
(511) 03 05
(111) 1569595
(151) 29.05.2020

MODYEAN
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1569704
(151) 02.09.2020

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

(732) SHENZHEN KTC
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 09

PERCENTAGE

(111) 1569705
(151) 03.06.2020
(540)

(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 05 35 44
(732) ÇİKO TEKSTİL
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25 35
(111) 1569852
(151) 03.08.2020
(540)

Ivotion

(111) 1569710
(151) 10.07.2020
(540)

(732) Ivoclar Vivadent AG
(511) 05 07 09 10
(111) 1569854
(151) 01.09.2020
(540)

(111) 1569800
(151) 30.10.2020
(540)

MAGSAFE
(732) Apple Inc.
(511) 18
(111) 1569829
(151) 07.08.2020
(540)

(732) WATERWIPES
UNLIMITED COMPANY
(511) 16
(111) 1569841
(151) 17.01.2020

ЗИС / RS / IPO

(111) 1569875
(151) 27.03.2020
(540)

(732) NORDGLASS Sp. z
o.o.
(511) 12 19 21 35 37
(111) 1569876
(151) 16.04.2020
(540)

(732) Citrix Systems, Inc.
(511) 09 35 37 38 41 42 45
(732) QUANZHOU AUTO
FURNITURE CO.,LTD
(511) 20

(732) Self Globe s.r.l.
(511) 35 43

(540)

(111) 1569870
(151) 23.06.2020
(540)

(732) QINGDAO GRIP
TYRE CO., LTD.
(511) 12

(732) "Grand Tobacco”
LLC
(511) 34

Ж

(111) 1569865
(151) 02.07.2020
(540)

Pusblu
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 05 18 24 25 28
(111) 1570014
(151) 07.12.2020
(540)

NEWOTEC
(732) NEWOS GmbH
(511) 01
(111) 1570017
(151) 24.06.2020
(540)

(732) Shandong Fujizy
Elevator Co., Ltd.
(511) 07

(732) MASERATI S.P.A.
(511) 12 28

(732) F B R - ELPO SOCIETA' PER AZIONI
(511) 07 11 37

(111) 1569979
(151) 27.08.2020
(540)

(111) 1569880
(151) 28.02.2020
(540)

(111) 1569855
(151) 27.07.2020
(540)

(111) 1569860
(151) 28.01.2020
(540)

(732) "Dukat" d.o.o. za
trgovinu, Banja Luka
(511) 03 42

(732) SCITEC
INTERNATIONAL S.Á
R.L.
(511) 05 25 29 30 32
(111) 1569924
(151) 04.12.2020
(540)

PRAZO DE
RORIZ

(111) 1570026
(151) 24.08.2020
(540)

Monsieur Cuisine
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 07 09 11 16 21 24
25 28
(111) 1570056
(151) 26.09.2020
(540)

(732) PRATS &
SYMINGTON, LIMITADA
(511) 33
(111) 1569939
(151) 10.09.2020
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(732) FUJIAN DEHUA
QUANXIN CERAMICS
CO., LTD.
(511) 21
(111) 1570087
(151) 29.05.2020
(540)

(732) Nanjing Easthouse
Electrical Co., Ltd.
(511) 06 09
(111) 1570145
(151) 19.10.2020
(540)

(732) Rosier S.A.
(511) 01
(111) 1570267
(151) 08.07.2020
(540)

FAIRO
POWERED BY
RAIFFEISEN
BANK
(732) Raiffeisen Bank
International AG
(511) 36 42

(111) 1570341
(151) 08.07.2020
(540)

(111) 1570398
(151) 09.10.2020
(540)
(732) Raiffeisen Bank
International AG
(511) 36 42
(111) 1570361
(151) 23.09.2020
(540)

(111) 1570289
(151) 30.07.2020
(540)

(732) YEZYL HOLDINGS
LIMITED
(511) 30

(111) 1570166
(151) 07.12.2020
(540)

(111) 1570305
(151) 07.12.2020
(540)

NEWOS

(732) NEWOS GmbH
(511) 01

(111) 1570172
(151) 08.07.2020
(540)

(111) 1570328
(151) 21.07.2020
(540)

(111) 1570202
(151) 03.12.2020
(540)

(732) CERAGEM CO.,
LTD.
(511) 10

(732) SUBSIDIARY
COMPANY
"CONFECTIONERY
CORPORATION
"ROSHEN"
(511) 30

NEWOPLAST

(732) NEWOS GmbH
(511) 01

(732) ENVIROS, s.r.o.
(511) 35 37 39 40 41 42
45

tidbit

(111) 1570407
(151) 14.11.2020
(540)

DERONI
(732) GreenCycle Lizenz
GmbH
(511) 06 09 20 35 39 42

(732) TRADE
CORPORATION
INTERNATIONAL, S.A.
Unipersonal
(511) 01

(732) NATURALIS d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i
usluge
(511) 16 32 35

(732) Suzhou Showon Arts
Embroidery Craft Co., Ltd.
(511) 25

(111) 1570366
(151) 30.09.2020
(540)

(111) 1570415
(151) 17.09.2020
(540)

COMPASS
PATHWAYS
(732) COMPASS
Pathfinder Limited
(511) 05 09 10 35 41 44

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1570332
(151) 20.07.2020
(540)

(111) 1570235
(151) 03.12.2020
(540)

(732) FIATA, Fédération
Internationale des
Associations de Transitaires
et Assimilés
(511) 16 39
(111) 1570374
(151) 02.07.2020
(540)

(111) 1570468
(151) 26.05.2020
(540)

FDS
(732) Forest Hungary Kft.
(511) 06
(111) 1570471
(151) 23.09.2020
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

220

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1
(732) OKAY KOZMETİK
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03
(111) 1570495
(151) 30.06.2020
(540)

(732) WEIFANG JINGDA
PLASTIC MACHINERY
CO., LTD.
(511) 07
(111) 1570502
(151) 04.09.2020
(540)

INDITEX

(540)

Ж
(111) 1570635
(151) 01.09.2020
(540)

DREISOL
(732) ZERO Holding
GmbH & Co. KG
(511) 01 02 05 06 07 08
09 17 19 20 27 35 37
39 41 42

(732) ZERO Holding
GmbH & Co. KG
(511) 01 02 05 06 07 08
09 17 19 20 27 35 37
39 41 42

(111) 1570590
(151) 03.12.2020
(540)

(111) 1570666
(151) 04.12.2020
(540)

METAHUMAN
IDENTITY
(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 42
(111) 1570594
(151) 17.09.2020
(540)

(732) Industrial de Diseño
Textil, S.A (Inditex, S.A)
(511) 18 41 45

QUINTA DO
VESUVIO
(732) SYMINGTON
FAMILY ESTATES,
VINHOS, S.A.
(511) 33
(111) 1570673
(151) 30.11.2020
(540)

(732) FORALL
CONFEZIONI S.p.A.
(511) 03 09 14 16 18 25
35

(111) 1570515
(151) 19.08.2020
(540)

(111) 1570601
(151) 03.12.2020
(540)

(732) PAKO LORENTE
CHRAPKOWICZ
MAGIERA SPÓŁKA
JAWNA
(511) 25 35
(111) 1570685
(151) 08.07.2020
(540)

METAHUMAN
CREATOR

(111) 1570565
(151) 01.09.2020

ЗИС / RS / IPO

(111) 1570720
(151) 02.11.2020
(540)

(732) CARTIERE
CARRARA S.P.A.
(511) 03 05 16
(111) 1570731
(151) 20.09.2020
(540)

TIME TO ROLL

(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 42
(111) 1570610
(151) 22.07.2020
(540)

(732) SARPER
DAMITIMCILIK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 33

LA VITA è BELLA
(732) BULLS & LIONS s.r.l.
(511) 29 30 31 32 33 35 43
(111) 1570767
(151) 29.09.2020
(540)

(732) Ropetrans AG
(511) 06 12 37
(732) Raiffeisen Bank
International AG
(511) 36 42
(111) 1570697
(151) 11.11.2020
(540)

FAIRO
(732) Raiffeisen Bank
International AG
(511) 36 42

(732) DENSO-Holding
GmbH & Co.
(511) 02 17

(111) 1570761
(151) 20.10.2020
(540)

(732) ICMCI International
Council of Management
Consulting Institutes
(511) 41

(111) 1570547
(151) 08.07.2020
(540)

SEALID

(732) OXYGENTRACK
LLC
(511) 38 41 42

(111) 1570509
(151) 04.11.2020
(540)

(732) ZHEJIANG GEYA
ELECTRICAL CO.,LTD.
(511) 09

(111) 1570715
(151) 24.11.2020
(540)

(732) Construction
Research & Technology
GmbH
(511) 01 19 42

(111) 1570770
(151) 10.11.2020
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1570774
(151) 03.12.2020
(540)

SUNFLOWER
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(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 42
(111) 1570810
(151) 09.07.2020
(540)

(111) 1570913
(151) 20.10.2020
(540)

MOVANTEC
(732) Franz Xaver Meiller
Fahrzeug- und
Maschinenfabrik - GmbH
& Co. KG
(511) 07 12

(732) GRATİS İÇ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 35
(111) 1570817
(151) 20.05.2020
(540)

VEHIO
(732) Volkswagen
Aktiengesellschaft
(511) 09 35 38 41 42

(111) 1570915
(151) 22.10.2020
(540)

TIME TO WALK
OR PUSH
(732) OXYGENTRACK
LLC
(511) 38 41 42
(111) 1570933
(151) 06.10.2020
(540)

(732) TOMIL s.r.o.
(511) 03 05 16 35 38
(111) 1570950
(151) 29.10.2020
(540)

KINGHOME
(732) GREE ELECTRIC
APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI
(511) 07 09 11

(732) Limited Liability
Company "April Group of
Companies"
(511) 25

(111) 1570961
(151) 15.12.2020
(540)

(111) 1571017
(151) 01.12.2020
(540)

YUTRIVO
(732) Shandong Taishan
Ruibao Composite Material
Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1570990
(151) 03.12.2020
(540)

(111) 1570821
(151) 09.07.2020
(540)
(732) Rosier S.A.
(511) 01
(732) GRATİS İÇ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05 35
(111) 1570832
(151) 04.12.2020
(540)

(732) Zhejiang YAT
Electrical Appliance Co., Ltd.
(511) 07 09
(111) 1570910
(151) 18.09.2020
(540)

(732) Floriade Almere 2022
B.V.
(511) 31 35 39 41 43 44
(111) 1570936
(151) 25.11.2020
(540)

(732) Knapp AG
(511) 09
(111) 1570944
(151) 07.09.2020
(540)

(540)

(111) 1570992
(151) 03.12.2020
(540)

(732) AstraZeneca AB
(511) 05
(111) 1571036
(151) 04.12.2020
(540)

POMBAL DO
VESUVIO
(732) SYMINGTON
FAMILY ESTATES,
VINHOS, S.A.
(511) 33
(111) 1571037
(151) 20.10.2020
(540)

PREVANTEC

(732) Rosier S.A.
(511) 01

(732) Franz Xaver Meiller
Fahrzeug- und
Maschinenfabrik - GmbH
& Co. KG
(511) 07 12

(111) 1570994
(151) 30.10.2020
(540)

(111) 1571042
(151) 29.09.2020
(540)

networcx

GARAVENTA

(732) SalesOps Solutions
(511) 09 35 42

(732) Ropetrans AG
(511) 06 12 37

(111) 1571004
(151) 16.12.2020
(540)

(111) 1571067
(151) 28.10.2020
(540)

APOTHIC
(732) RICHARD GINORI S.R.L.
(511) 03 04 08 11 20 21
24 27 35 43
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(511) 33
(111) 1562344
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(732) DAIICHI SANKYO
COMPANY, LIMITED
(511) 10

Ж
(111) 1571287
(151) 04.09.2020
(540)

(111) 1571071
(151) 28.10.2020
(540)

CARLO ROSSI
(732) CarbFix ohf.
(511) 09 11 35 37 40 42
(732) GREE ELECTRIC
APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI
(511) 07 09 11

(732) DAIICHI SANKYO
COMPANY, LIMITED
(511) 10

(111) 1571163
(151) 17.09.2020
(540)

(111) 1571320
(151) 18.11.2020
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 10 18 25
(111) 1571328
(151) 16.12.2020
(540)

(111) 1571094
(151) 27.08.2020
(540)

BAREFOOT
(732) E. & J. Gallo Winery
(511) 33

(732) KOH-I-NOOR Mladá
Vožice a.s.
(511) 07 20

(732) FORALL
CONFEZIONI S.p.A.
(511) 14 18 25

(111) 1571096
(151) 27.08.2020
(540)

(111) 1571167
(151) 20.08.2020
(540)

(111) 1571329
(151) 16.12.2020
(540)

E&J
(732) E. & J. Gallo Winery
(511) 33
(111) 1571341
(151) 18.11.2020
(540)

(732) KOH-I-NOOR Mladá
Vožice a.s.
(511) 07 20
(111) 1571100
(151) 28.10.2020
(540)

(732) DAIICHI SANKYO
COMPANY, LIMITED
(511) 10
(111) 1571162
(151) 29.10.2020

ЗИС / RS / IPO

(111) 1571353
(151) 16.12.2020
(540)

(732) TikTok Information
Technologies UK Limited
(511) 06 11 14 16 18 20
21 24 25 26 28
(111) 1571210
(151) 02.09.2020
(540)

(732) WUHAN JINGCHEN
INTELLIGENT
IDENTIFICATIONTECHN
OLOGY CO., LTD
(511) 09 16 42

(732) Deichmann SE
(511) 10 18 25
(111) 1571345
(151) 14.12.2020
(540)

Powerdrive
(732) GLOBACHEM
(511) 01 05
(111) 1571346
(151) 16.12.2020
(540)

GALLO

(732) E. & J. Gallo Winery
(511) 33
(111) 1571355
(151) 18.11.2020
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 10 18 25
(111) 1571368
(151) 04.12.2020
(540)

METACREATURE
(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 42
(111) 1571389
(151) 07.12.2020
(540)

APP CLIPS
(732) APPLE INC.
(511) 42
(111) 1571397
(151) 11.11.2020
(540)

(732) "BANT" d.o.o. Vitez
(511) 11
(111) 1571403
(151) 26.11.2020
(540)

(732) GuangDong OPPO
Mobile Telecommunications
Corp., Ltd.
(511) 09
(111) 1571412
(151) 27.11.2020
(540)

(732) E. & J. Gallo Winery
(511) 33
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(732) Broadfar (Shanghai)
Management Consulting
Co., LTD.
(511) 34

(540)

(732) R-Pharm, Joint Stock
Company
(511) 05 35
(111) 1571498
(151) 28.08.2020
(540)

(111) 1571424
(151) 28.08.2020
(540)

(732) Bošnjačka zajednica
kulture "Prepod"
(511) 16 36 41 43 45

BOŠNJAČKA
ZAJEDNICA
KULTURE
"PREPOROD"
(732) Pardubický pivovar
a.s.
(511) 32

(732) Bošnjačka zajednica
kulture "Prepod"
(511) 16 36 41 43 45

(111) 1571468
(151) 04.12.2020
(540)

(111) 1571511
(151) 08.12.2020
(540)

(111) 1571446
(151) 15.12.2020
(540)

(732) Anker Kassensysteme
GmbH
(511) 09

GFUZ
(732) Gao Juntao
(511) 09
(111) 1571466
(151) 04.12.2020
(540)

(732) Richard Delaney
(511) 16 25 32

(732) Pardubický pivovar
a.s.
(511) 32
(111) 1571485
(151) 30.09.2020
(540)

WAVEXS
(732) SALTO SYSTEMS,
S.L.
(511) 09
(111) 1571489
(151) 30.10.2020
(540)

(732) Pardubický pivovar
a.s.
(511) 32
(111) 1571467
(151) 04.12.2020

224

(732) Zhu Jing
(511) 07 08 11
(111) 1571609
(151) 18.03.2020
(540)

(732) CİHAN
BOZACILAR
(511) 29 30 35 40 43
(111) 1571700
(151) 04.11.2020
(540)

tab.one

(111) 1571531
(151) 06.11.2020
(540)

(111) 1571566
(151) 04.11.2020
(540)

(111) 1571513
(151) 21.12.2020
(540)

(732) JIANGSU PANASIA
MEDICAL
TECHNOLOGY GROUP
CO.LTD
(511) 40
(111) 1571522
(151) 22.10.2020
(540)

(732) Arctic Brands Group
Oy
(511) 32 33
(111) 1571708
(151) 04.06.2020
(540)

(732) BEIJING BEISHUTE
MATERNITY & CHILD
ARTICLES CO., LTD
(511) 10
(111) 1571716
(151) 21.12.2020
(540)

(732) Ningbo Xichuang
Nike Electronic
Technology Co., Ltd
(511) 09
(111) 1571495
(151) 22.10.2020
(540)
(732) R-Pharm, Joint Stock
Company
(511) 05 35

(732) Cig-Green Industrial
(Shenzhen) Co., Ltd.
(511) 09 18 34
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(111) 1571769
(151) 21.12.2020
(540)

(111) 1571855
(151) 20.11.2020
(540)

DILS

(732) JIANGSU PANASIA
MEDICAL
TECHNOLOGY GROUP
CO.LTD
(511) 40
(111) 1571792
(151) 24.11.2020
(540)

OMSA
(732) GOLDEN LADY
COMPANY S.p.A.
(511) 09 10 25

SWEET BIOME

(111) 1571907
(151) 25.11.2020
(540)

GOLDEN LADY

(732) Shiseido Americas
Corporation
(511) 03

(732) GOLDEN LADY
COMPANY S.p.A.
(511) 09 10 25

(111) 1571866
(151) 10.12.2020
(540)

(111) 1571884
(151) 07.12.2020
(540)

(111) 1571933
(151) 26.11.2020
(540)

(732) Swinkels Family
Brewers N.V.
(511) 32
(111) 1571870
(151) 14.10.2020
(540)

(732) R. Seelig & Hille
oHG
(511) 30 32

(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 07 11

(111) 1571890
(151) 20.11.2020
(540)

(732) E & K Beteiligungen
AG
(511) 09 28 41

tick2safe
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(111) 1571871
(151) 08.12.2020
(540)

(732) Perani & Partners
S.p.A.
(511) 36

(111) 1571842
(151) 20.08.2020
(540)

(732) VIENNA
INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung
Gruppe
(511) 36

Ж

(732) Head Technology
GmbH
(511) 09 14

225

Гласник интелектуалне својине 2021/1
Intellectual Property Gazette 2021/1

Ж

НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 815953
(540)

DESFIRE

(732) Novartis AG
(511) 05

(732) TASTE S.R.L.
(511) 09 41

(111) 1325006
(540)

(111) 1436593
(540)

(732) NXP B.V.
(511) 09

UC-II
(732) Lonza Consumer
Health Inc.
(511) 05

(111) 1548868
(540)

EVERSE
(732) Gilbarco Inc.
(511) 09
(111) 834460
(540)

FABORY
(732) Fabory Nederland
B.V.
(511) 06 08 20
(111) 880178
(540)

NATURESSE
(732) Pacovis AG
(511) 08 16 20 21
(111) 996724
(540)

WILKINSON
SWORD HYDRO
(732) Wilkinson Sword
GmbH
(511) 08
(111) 1089359
(540)

(111) 1460547
(540)
(732) Pacovis AG
(511) 08 16 20 21

(111) 1327884
(540)

ROJA PARFUMS
(732) Roja Parfums
Holdings Limited
(511) 03
(111) 1369103
(540)

IMI HYDRONIC
ENGINEERING

(732) Samsung Electronics
Co., Ltd.
(511) 09
(732) Tovarichtchestvo s
ogranitchennoy
otvetstvennostyu
"Alhadaya"
(511) 05 30 31
(111) 1467525
(540)

GALAXY BUDS

(111) 1374745
(540)

(111) 1481474
(540)

(111) 1270691
(540)

(111) 1418137
(540)

VINHOOD

Frever
(732) Friend Factory AB
(511) 09 41
(111) 1497757
(540)

(111) 1474643
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

CURAMEDICAL

(111) 1494099
(540)

(732) Samsung Electronics
Co., Ltd.
(511) 09

(732) IMI Hydronic
Engineering International SA
(511) 06 07 09 11 17 37
41 42

(732) CuraGlobe B.V.
(511) 35
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GALAXY BOOK

REMA
(732) REMA Lipprandt
GmbH & Co. KG
(511) 06 07 08 09 12 17
22 42

(732) FUJIAN
WEIZHIXING SPORTS
GOODS CO.,LTD
(511) 28
(111) 1493814
(540)

(111) 1325164
(540)

(732) Alfred Schellenberg
GmbH
(511) 06 07 19 20 22

NELTRABA

(111) 1486833
(540)

FINLEE

SNOWISE
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03

(732) Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
(511) 12 35 36 37 39 42
(111) 1499668
(540)

Alphabet OneNet
(732) Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
(511) 12 35 36 37 39 42
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(111) 1501160
(540)

(111) 1531705
(540)

Ж
(111) 634789
(540)

(111) 1412700
(540)

KIO ENE
(732) KIOENE Spa
(511) 29 30 31
(111) 1544046
(540)

(111) 953169
(540)

(732) PERUZE RENKLİER
(511) 30 32
(111) 1503715
(540)

(732) Saucony, Inc.
(511) 25

(732) AKYAPAK
MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 07

(111) 1551914
(540)

(111) 1104470
(540)

HYLO FRESH
(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 03 05
(111) 1521851
(540)

(732) SPERI
VITICOLTORI S.S.
(511) 33

OSKIBO
(732) Novartis AG
(511) 05

(732) Universal Biosensors
Pty Ltd
(511) 05 09 10

(732) Midea Group Co.,
Ltd.
(511) 07 11

(111) 1527557
(540)

(111) 1562353
(540)

SUNLENCA
(732) Gilead Sciences
Ireland UC
(511) 05

ЗИС / RS / IPO

TRAVELSANA
(732) Pynogin AG
(511) 03 05

(111) 1250451
(540)

REOFLEX
(732) Obschestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"EKOPOL"
(511) 01 02

(732) Mopria Alliance, Inc.
(511) 09 38 42
(111) 1445215
(540)

OMTRALO
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1545910
(540)

IPTRU
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1547418
(540)

AMPS2GO
(732) Gilbarco Inc.
(511) 09
(111) 821742
(540)

(732) HUSKY CZ s.r.o.
(511) 18 20 22 25 28
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80
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Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11495
(51) 09-03
(21) Д-41/ 2020
(15) 27.10.2020.
(22) 18.5.2020.
(30) Д-41/ 2020 18.5.2020. RS
(28) 4
(54) KUTIJA ZA ČOKOLADU (4)
(73) GODIVA BELGIUM B.V./S.R.L., Veeartsenstraat
42D, 1070 Anderlecht, BE
(72) ÜLKER Ali
(74) PETOŠEVIĆ Dušan, Kozjačka 15,
11000 Beograd, RS

(11) 11496
(51) 09-03
(21) Д-42/ 2020
(15) 27.10.2020.
(22) 18.5.2020.
(30) Д-42/ 2020 18.5.2020. RS
(28) 4
(54) OMOT ZA ČOKOLADU (4)
(73) GODIVA BELGIUM B.V./S.R.L., Veeartsenstraat
42D, 1070 Anderlecht, BE
(72) ÜLKER Ali
(74) PETOŠEVIĆ Dušan, Kozjačka 15, 11000 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11498
(51) 28-03
(21) Д-87/ 2019
(15) 3.11.2020.
(22) 20.11.2019.
(30) Д-87/ 2019 20.11.2019. RS
(28) 2
(54) 1. QUANTUM ZONE
2. TESLA QUANTUM ZONE
(73) DOO 4LIFEBIODESIGNE, Đačkog bataljona 7A,
11500 Obrenovac, RS
(72) ŠUNJKA Goran, RS i LUKETINA ŠUNJKA
Marina, RS

(11) 11497
(51) 24-01
(21) Д-70/ 2020
(15) 29.10.2020.
(22) 14.7.2020.
(30) Д-70/ 2020 14.7.2020. RS
(28) 1
(54) HIPERBARIČNA KOMORA, JEDNOMESNA
(73) ANĐELKOVIĆ Zoran, Jurija Gagarina 48/72,
11070 Novi Beograd, RS
(72) ANĐELKOVIĆ Zoran, Jurija Gagarina 48/72,
11070 Novi Beograd, RS
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(11) 11499
(51) 19-08
(21) Д-100/ 2019
(15) 3.11.2020.
(22) 26.12.2019.
(30) Д-100/ 2019 26.12.2019. RS
(28) 1
(54) REKLAMNI PLAKAT
(73) A.C.S. TRADE DOO, Bulevar Mihajla Pupina
165a, 11000 Beograd, RS
(72) MIHAJLOVIĆ Stevan, Pukovnika Pejovića 2,
11040 Voždovac, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11500
(51) 19-08 and 32-00
(21) Д-101/ 2019
(15) 3.11.2020.
(22) 26.12.2019.
(30) Д-101/ 2019 26.12.2019. RS
(28) 1
(54) REKLAMNI PLAKAT
(73) A.C.S. TRADE DOO, Bulevar Mihajla Pupina
165a, 11000 Beograd, RS
(72) MIHAJLOVIĆ Stevan, Pukovnika Pejovića 2,
11040 Voždovac, RS

(11) 11501
(51) 11-01
(21) Д-67/ 2020
(15) 3.11.2020.
(22) 7.7.2020.
(30) Д-67/ 2020 7.7.2020. RS
(28) 1
(54) NARUKVICA
(73) URTA Zoran, Internacionalnih brigada 5/18,
11000 Beograd, RS
(72) URTA Zoran, Internacionalnih brigada 5/18,
11000 Beograd, RS

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

(11) 11503
(51) 26-05
(21) Д-79/ 2020
(15) 3.11.2020.
(22) 26.8.2020.
(30) 007735709 5.3.2020. EM
(28) 3
(54) LAMPE (3)
(73) ZG LIGHTING FRANCE S.A., Société Anonyme,
75002 Paris, FR
(72) BOETTICHER Sven von, Vogelsangstr. 12, 70176
Stuttgart, DE
(74) POPOVIĆ M. Gordana, POPOVIĆ S. Boris,
KOSTIĆ B. Katarina, ĐERIĆ B. Lidija, POPOVIĆ J.
Natalija, KUROBASA N. Nikolina , Takovska 19,
11000 Beograd, RS

(11) 11502
(51) 26-05
(21) Д-78/ 2020
(15) 3.11.2020.
(22) 18.8.2020.
(30) 007703368 19.2.2020. EM
(28) 1
(54) LAMPA
(73) ZUMTOBEL LIGHTING GmbH, Schweizer Str.30,
6850 Dornbirn, AT
(72) DEAN Steve, Lemsford Village, Hertfordshire
AL8 7TW, GB
ЗИС / RS / IPO
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(72) MIRAVALLES PÉREZ Alejandro, BESOS, 2 ,
08170 MONTORNES DEL VALLES, ES
(74) AOD MSA IP-MILOJEVIĆ SEKULIć Advokati,
Karađorđeva 65, 11000, Beograd, RS

(11) 11504
(51) 24-01
(21) Д-64/ 2020
(15) 20.11.2020.
(22) 3.7.2020.
(30) Д-64/ 2020 3.7.2020. RS
(28) 1
(54) TUNEL ZA DEZINFEKCIJU
(73) LATINOVIĆ Maja, Temišvarska 11,
11000 Beograd, RS
(72) LATINOVIĆ Maja, Temišvarska 11,
11000 Beograd, RS
(74) STOJANOVIĆ Strahinja, Dragiše Brašovana 9/15,
11070 Novi Beograd, RS

(11) 11505
(51) 09-03
(21) Д-73/ 2020
(15) 20.11.2020.
(22) 24.7.2020.
(30) 007774245-0001,0002,0003 27.3.2020. EM
(28) 3
(54) KUTIJE ZA HRANU (3)
(73) PLASTICOS TA-TAY, S.A., BESOS, 2 , 08170
MONTORNES DEL VALLES, ES
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.06.2020. - 15.07.2020.године:
Дизајн број 10616 чији је носилац DELIĆ
Branko, Gradsko Šetalište 153, 32000 Čačak, RS,
престао је да важи дана 5.6.2020. године.
Дизајн број 10659 чији је носилац COCACOLA HBC IRELAND LIMITED, Huntstown Business
Park, Cappagh Road, Ballycoolin, Dublin 11, IE,
престао је да важи дана 6.6.2020. године.
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СТРУКТУРА ИЗЛАГАЧА ИНОВАТОРА ТОКОМ 40 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ИЗЛОЖБЕ
„ПРОНАЛАЗАШТВО БЕОГРАД“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА БЕОГРАДА
Мр Борак Ђуро, Дашић Светлана, 11000 Београд; Хиландарска 1/V-Србија, inventbg@eunet.rs;
Увод
Пре 40 година, 1980. године, одржана је прва
Изложба „Проналазаштво у Београду“. У првој
деценији
њеног
одржавања,
имала
је
манифестациони карактер, поводом обележавања
међународног празника рада, Првог маја, са називом
Првомајска изложба „Проналазаштво у Београду“.
Домаћин прве изложбе, уз сагласност проф. др
Драгутина Бошковића и Милана Божића, био је
новинар Слободан Јовановић, а покровитељи су
били: председник Привредне коморе Београда, проф.
др. Миодраг Трајковић, затим из телевизије Студио Б
- директори Драган Марковић, Петар Марш и
Слободан Глумац, директор Пословног простора,
Вилхем Поточник, управник Палате „Београд“,
Звонимир-Звонко Станец и др.
Изложба се временом развијала и постала
традиционална, веома подстицајна, афирмативна и
значајна проналазачка манифестација у граду
Београду, позната у земљи, последње две деценије и
у иностранству.
Место одржавања Изложбе у првих 10 година,
била је Палата „Београђанка“; 1990. године је одржана
у згради Друштва инжењера и техничара Југославије;
1991-1995. године у Галерији Српске академије наука и
уметности; 1996-2000. године у Галерији Централног
клуба Војске Југославије; 2001. године у Пословном
центру ЛОЛА; 2002-2009. године у Етнографском
музеју у Београду; 2009-2012. године изложба се
одржавала у Галерији Централног дома Војске Србије а
од 2013. године, све до данас, у Галерији Дома
ваздухопловства у Земуну.
У протеклих 40 година, преко 4260 креативних,
умних и других ствараоца из: предузећа, института,
факултета, школа и самосталних проналазача,
приказали су на овој Изложби преко 3800 експоната,
који су представљали проналаске, нове технологије,
нове производе и друге иновације.
Преко 2000 проналазака било је или је још увек
под патентном заштитом, а остало су разни облици
нових технологија, дизајнерских решења и сл. Преко
1730 инвентивних решења је реализовано у
производњи и пласирано на тржишту. Преко 250.000
посетилаца посетило је изложбе. Ова Изложба,
својом суштином и садржајем, има велики одјек и
утицај на даље манифестације ове врсте у земљи и
иностранству.

ЗИС / RS / IPO

Треба рећи и то да је она посебно место
окупљања и дружења проналазача са међусобном
разменом идеја и знања. Поред већ устаљеног циља
да мотивише и подстиче проналазаштво, уз
афирмацију проналазача и иноватора, ова Изложба
има посебан циљ:


да промовише и нуди нове технологије и
производе;



да врши трансфер технологија и знања;



да помогне у комерцијализацији проналазака,
нових технологија, индустријског дизајна а
тиме и новог производа.

Изложба је прилика за остваривање непосредних
контаката проналазача и осталих учесника, као и за
контакте са јавношћу: путем изложбеног материјала,
јавних гласила, штампе, телевизије итд.
Од 2001. године је Изложба и формално
проширена на област индустријског дизајна, дакле,
ауторских остварења који нови производ или нову
технологију смешта у естетски оквир.
Захваљујући тим активностима запажен је рад
Савеза и на иностраном пољу, тако да је 2006. године
Савез примљен у Међународну организацију
проналазачких организација - IFIA, у којој су до
данас укључене проналазачке организације из преко
110 држава света. Од 2006. године IFIA је стални
суорганизатор односно покровитељ наших изложби.
У вези са тим, а на бази значајног успеха у
вишегодишњем ширењу проналазачке и иновативне
делатности код нас и у свету, Савез је добио златну
повељу IFIA 2018. године поводом 50 година
постојања IFIA.
Од 2012. године, Изложба је проширена за
једну нову манифестацију, а то је „Куп нација
младих иноватора“, са темом „Корак по корак до
креативне иновације“. Намера је да се презентују
нова достигнућа садржана у инвентивном раду
младих из Београда и шире из Србије, као и
достигнућа из ове области из више суседних земаља,
Европе и света. Изложба се организује на
савременим принципима, на нивоу и угледу за наш
град и земљу у целини.
Последњих година, гости Изложбе додељивали
су вредна признања учесницима на нашим
изложбама. Дани Изложбе су „Дани проналазаштва“
у Београду.
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Процентуално учешће учесника на изложбама
„Проналазаштво Београд“ од 1980 до 2020. год.
У првих 30 година на изложбама су излагане
иновације од којих су 38% проналасци, дакле,
експонати који су регистровани као патенти или су
пријављени као патентна решења, затим 2% као
модели или жигови. Од укупног броја изложених
експоната реализовано је 31%. У том периоду је
значајан број и осталих иновација као што су нове
технологије, рационализације, унапређења, биљне
врсте и слично, Сл.1.

Сл.1

учешћем експоната на изложбама прве декаде (19861990) где је било изложено 48% експоната из
привреде, 48% од стране самосталних проналазача и
свега 4% из института и факултета, Сл.3. У другој
декади (1990-1999) учешће експоната из привреде је
било 33%, самосталних проналазача 45% а из
института и факултета 22%. У трећој декади (20002009) је учешће експоната из привреде било свега
15%, из института и факултета 25% а самосталних
проналазача 60%. У четвртој декади (2010-2020) је
учешће експоната из привреде било свега 16%,
института и факултета 30%, а самосталних
проналазача 33%. У четвртој декади, међутим,
значајно је и учешће експоната дизајнера у нивоу од
12% и младих 9% [1,2].
Када се односни резултати посматрају по броју
аутора из Београда који су излагали своје експонате у
четири различита периода - декаде, тада се примећују
извесне разлике и то: у првој декади (1986-1990) број
аутора из привреде је 49%, самосталних проналазача
48% а свега 3% из института и факултета, Сл. 4. У другој
декади (1990-1999) аутори из привреде су заступљени са
35%, из института и факултета са 21%, а самосталних
проналазача са 44%. У трећој декади, аутори из привреде
су заступљени са 23%, институти и факултети са 41% а
самостални проналазачи са 36%.

У четвртој декади, међутим, приметан је пораст
иновативних решења са признатим патентом за 4% а број
реализованих иновативних решења у производњи
односно пласираних на тржиште је такође порастао за 2%.
Број осталих иновативних решења, међутим, опао је за
11% у односу на претходне 3 декаде, кумулативно, као и
то да су иноватори индустријског дизајна, на изложбама у
четвртој декади, приказали експонате у нивоу од 7%. Овде
треба нагласити да су презентације експоната са
индустријским дизајном биле препоручене од стране
Савеза код односних креатора још од 2001. године, Сл.2.
Сл.3

Сл.2
Када се претходни резултати посматрају у
различитим периодима, односно у четири различите
декаде, може се рећи да су ти резултати стварани у
врло специфичним и врло сложеним условима за
подручје града Београда. То може да се илуструје
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Сл.4
У четвртој декади (2010-2020), учешће аутора
из привреде је износило 26%, института и факултета
51% а самосталних проналазача 14% као и младих
9%. На Сл.4 се јасно види тренд раста и пада
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појединих учесника током посматраног времена.
Значајно учешће аутора из института и факултета је
резултат тимског рада на реализацији више
истраживачких пројеката. Већина тих пројеката су
финансирани од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, посебно од
2006. године од када је усвојен нови Закон о научноистраживачкој и иновационој делатности а који
стимулише развојне пројекте, посебно пројекте који за
резултат имају нови производ, нову технологију, нову
врсту, расу и сл. Уочава се, такође, у четвртој декади,
значајније учешће аутора пројеката или радова из
привреде, што је, такође, резултат нове законске
регулативе од 2006. године.

на изложбама проналазача у Београду је у првој
декади било у нивоу од свега 23%, што је и логично
јер се, тада, још увек истицало радничко
стваралаштво у самоуправном социјалистичком
друштву.
У
другој
декади,
учешће
високообразованих аутора је било на нивоу 57%, у
трећој декади то учешће је достигло ниво од 71% а у
четвртој декади проценат учешћа се усталио на 71%,
Сл. 6. Јасно је да је овај показатељ значајнији,
посебно у последње два декаде, јер је учешће радова
и аутора из института и факултета израженији него у
претходне две декаде.

Када се посматрају експонати који су изложени
на изложбама а везани за регионално или државно
припадништво, показује се да су у другој декади (од
1990-1999. године, за прву декаду подаци нису били
на располагању) доминирали експонати аутора из
Београда, Сл. 5. У трећој декади почињу да се
појављују и аутори из, претежно, других региона
Србије, као и известан број иноватора из суседних
земаља.
Сл.6
Када се анализира учешће младих (студената и
ученика средњих и основних школа) тада се може
констатовати да је у првој декади (1986-1990) на
изложбама излагало свега 1% учесника тог узраста.
У другој и трећој декади млади су излагали у
просеку око 5% . У четвртој декади учешће младих је
порасло са 5% на 9%, Сл.7.
Сл.5
У четвртој декади (од 2010-2020. године) су радови
београдских учесника у нивоу од 50%, експонати домаћих
гостију (региони Србије) у нивоу од 6% и страних гостију
у нивоу од 44%. Учешће страних излагача је значајно
повећано званичним укључењем Савеза проналазача
Београда у IFIА-у (Међународну организацију
проналазачких организација) од 2006. године. Јасно се
уочава да је од 2006. године на изложби „Проналазаштво
Београд“ повећано учешће страних аутора и њихових
експоната (посебно чланица IFIА). Томе треба, такође,
додати да се током тих сусрета значајно повећала
међусобна размена, валидних, нових идеја и патентних
решења, затим размена искустава, посебно, у реализацији
односних патентних решења почев од идеје, разраде,
производње и пласмана на тржишту и сл. Директни
сусрети наших иноватора са страним излагачима је,
међутим, уследио и приликом организованог наступа од
стране Савеза проналазача Београда на већем броју
иностраних изложби у организацији IFIА.
Учешће
високообразованих
аутора
у
реализацији својих иновативних решења приказаних
ЗИС / RS / IPO

Сл.7
Посматрајући генерално податке о учешћу младих у
првим декадама може се констатовати да је тада била
недовољна информисаност младих. Њихово учешће,
касније, резултат је ангажовања пре свега наставника
- ментора из појединих основних и средњих школа,
дакле, наставника који се у односним школама
истичу на раду на иновацијама. Најчешће су ти
наставници и излагачи својих иновација на
изложбама „Проналазаштво Београд”. У последње
две декаде, међутим, информисаност младих је
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значајнија, јер је уведена нова манифестација - изложба
„Куп нација младих” посвећена само том узрасту. Рад
ове изложбе посвећене само младима значи да је
интересовање порасло како код домаћих тако и код
страних учесника. У четвртом кварталу, међутим,
примећено је повећано учешће младих, посебно, аутора
дизајнерских решења. Ови млади студенти су се,
најчешће, појављивали први пут како на Изложби тако
и у јавности са својим радовима што је изузетно
значајно за ове младе људе. Стручни жири, током
изложби, посебно из ове области, давао је, између
осталог, добре и корисне савете за наставак креативног
рада младих иноватора. Дата су им, такође, и упутства
како да заштите своје креативно дело, затим, поступци
и процедуре у циљу реализације како конкретних
пројеката, тако и производа усмерених ка
сертификацији а касније пласману тих иновативних
производа ка тржишту, итд.
Учешће жена иноватора у креирању својих
патентних и иновативних решења је посебно
интересантно посматрати по периодима. У првој декади
је учешће жена било у нивоу 6%, у другој декади тај број
је порастао до нивоа од 11%, а у трећој декади учешће
жена је достигао већ ниво од 20%. Коначно у четвртој
декади учешће жена је значајно порасло и то на 36%, Сл.
8. Овај резултат у последњој декади је јасан када се зна
да је учешће жена посебно изражено кроз радове који су
из групе хемијских проналазака односно нових
технологија, затим групе техничко-технолошких
иновација, дизајна и сл.

Сл.8
Признања Савеза додељена током 40 година
изложби „Проналазаштво Београд“
Током 40 година изложби подељена су бројна
признања ауторима и фирмама иновативних решења и
то у почетку (прве декаде) су била искључиво
признања у новчаним износима разврстана по нивоима
I, II и III награда. У другој декади, признања су
добијала јаснију форму, односно, почела су се
примењивати искуства познатих светских изложби и
сајмова овог типа, где су се награде, односно признања
додељивала у облику медаља и одређених
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специфичних диплома. У трећој и четвртој декади,
међутим, сачињен је организованији приступ о
додели признања у форми медаља од златних до
бронзаних, затим, златних плакета, специјалних
признања, великих медаља које прате претходна
признања, Гран при-а, диплома, захвалница као и
других посебних признања.
Све ово је уређено по одговарајућим
правилницима и процедурама Савеза, где су
разрађени критеријуми који дефинишу одређени
ниво награда и признања.
Табела 1: Признања Савеза додељена током 40
година изложби „Проналазаштво Београд“
Признање
Зaхвaлницe
Грaнд при
Диплoмe
Брoнзaнa мeдaљa
Срeбрнa мeдaљa
Злaтнa мeдaљa
Сп.пр. сa вeликoм злaт.мeд.
Зл. Плaкeтa
Злaтнa мeдaљa ИБ
Сп.пр. зa дoприн.рaз. Инoвaтивнoсти
Глaвнa нaгрaдa
Зл. Плaкeтa ИБ
Плaк. ИБ сa брoнзaнoм мeдaљ.
Спeц. Плaкeтa ИБ сa брoнзaнoм
Пeхaрa
Нoвчaних нaгрaдa
Спeциjaлнe пoхвaлe
Спeц.пoхвaлa сa Зл. Meдaљoм
Глaвнa нaгрaдa
Злaтнa мeдaљa СПATУБa
Злaтнe знaчкe

Количина
81
12
125
195
202
191
39
128
5
10
1
3
2
1
6
84
56
44
1
63
44
1293

Током протеклих 40 година, на изложбама
„Проналазаштво Београд“, додељено је преко 1293
признања разврстаних по облицима и вредносно
обликованим решењима, табела 1. Са приказаног
дијаграма, Сл.9, такође, се види значајно учешће златних
медаља (преко 470 свих врста) што је резултат већег
броја додељених медаља овог типа у другој декади,
других врста тада није било, да би касније у трећој
декади тај број био смањен. Међутим, касније, повећан је
укупно гледано, број златних медаља које су додељиване
у различитим формама а самим тим и различитим
вредносним значењима. У последњих дванаест година,
међутим, уведено је и признање „Гран при“ које се
додељивало врхунском иновативном решењу на
односној Изложби „Проналазаштво Београд”. Дакле,
уколико су били задовољени критеријуми било је
додељен само један „Гран при”.
ЗИС / RS / IPO
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Сл.9

самосталних проналазача и радова из привреде
а значајно је порасло учешће примењених
патената и иновација из научних институција.

Закључак
На основу изнетих резултата и спроведених
анализа могу се изнети следећи закључци:
1.

Јасно се уочавају четири карактеристична
периода - декаде у којима су излагали
проналазачи, иноватори и дизајнери током 40
година постојања изложбе „Проналазаштво
Београд“ које је организовао Савез проналазача
Београда.

2.

Полазећи од претходног, карактеристична су
четири типична периода - декаде која су
условљена развојем друштвених и политичких
односа као и бурних и турбулентних односа
наше државе.

3.

У првој деценији њеног одржавања, Изложбе су
имале
манифестациони
карактер
и
организоване
су
поводом
обележавања
Међународног празника рада, „Првог маја“, са
називом Првомајска изложба „Проналазаштво у
Београду”. У том периоду су значајну улогу
имала предузећа са не великом заштитом
интелектуалне својине а са малим учешћем
знања које се развијало у научним институтима.
У четвртој деценији је значајно опало учешће

ЗИС / RS / IPO

4.

У првим годинама, учешће београдских
проналазача је било 90%, домаћих - из региона
Србије 8%, а страних свега 2% . У последњој
деценији се тај однос драстично изменио тако да је
београдских проналазача било 50%, осталих
домаћих из региона Србије 6%, а страних 44%. Ово
се тумачи чињеницом да се Савез последњих
година значајно отворио према страним
излагачима, посебно од момента учлањења у IFIА.

5.

Учешће
високообразованих
београдских
проналазача у првим годинама изложби је био
23% а у последњој деценији се тај однос
драстично променио и износио је 71%. Ово је
логичан резултат јер су се последњих деценија
иновативне
активности
преселиле
у
истраживачке и научне институције.

6.

Учешће младих (ученика и студената) је у
првим годинама био око 1%, а у последњој
деценији се тај проценат повећао на 9%. Овај
резултат је проистекао отварањем посебне
изложбе за младе „Куп нација младих“ од 2002.
године.
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7.

Учешће жена проналазача првих година је био
свега 6%, а последњих година тај однос се
значајно изменио и износио је 36%. Разлог
овоме се тумачи чињеницом да су многа
иновативна и патентна решења последњих
година била резултат значајних иновацијских
пројеката који се раде тимски нарочито из
области: хемије, фармације, пољопривреде,
технологије, медицине и другим областима, у
којима је запажено веће учешће жена.

8.

Током протеклих 40 година на изложбама је
било додељено преко 1293 признања
разврстаних по облицима и вредносно
обликованим решењима. Међутим, значајно је
учешће доделе златних медаља (преко 470 свих
врста) што је резултат већег броја додељених
медаља овог типа у другој декади. У трећој
декади тај је број био смањен, међутим,
повећан је кумулативно, број златних медаља и
других признања.

9.

240

Београд“ са преко 3800 експоната, који су
представљали проналаске, нове технологије,
нове производе и остале иновације. Осим тога
је, преко 2000 проналазака под патентном
заштитом, а остало су разни облици нових
технологија, врста, дизајнерских решења и сл.
Веома је значајно да је у односном периоду
било 1730 патентних решења која су
реализована у производњи и пласирано на
тржишту. Током посматраног периода изложбе
је посетило преко 250 000 посетилаца.

Литература:
1.

Записници о реализованим изложбама Савеза
проналазача Београда од 1980.-2020. год.

2.

Каталози о одржаним изложбама Савеза
проналазача Београда од 1980.-2020. год.

У протеклих 40 година, преко 4260 креативних,
умних ствараоца из предузећа, института,
факултета, школа и самосталних проналазача,
приказали су на Изложби „Проналазаштво
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