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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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Број документа
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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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(22)

Filing date of the application
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(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition
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(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве
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Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)
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Апстракт или патентни захтев
Број основне пријаве (или патента) за који се подноси
допунска пријава

(57)

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
Number of the basic patent for an SPC
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(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента
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Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

Number and filing date of the international application
Number and date of the publication of the interational
application
Number and date of the national authorization to place the
product on the market

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на
територији Републике Србије
Време трајања или датум престанка важења сертификата
о додатној заштити
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(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of publication of the granted European patent
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS
Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

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

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

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

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

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)

A01K 47/00 (2006.01)
(11) 2019/1166 A1
A01K 51/00 (2006.01)
(21) P-2019/1166
(22) 05.09.2019.
(54) EKOLOŠKI UREĐAJ ZA PROIZVODNJU
ZDRAVOG MEDA
(71) VUKOV, Petar, Mačvanska 114, 24000 Subotica, RS
(72) VUKOV, Petar, Mačvanska 114, 24000 Subotica, RS
(57) Konstrukcija ekološkog uređaja za proizvodnju
zdravog meda se sastoji u tome što je kabl (4) spojen za
trafo (2), kabl (5) jednim krajem spojen takođe za trafo
(2), a drugim krajem sa termostatom (3), kabl (6) je
spojen jednim krajem sa termostatom (3), a drugim
krajem spojen sa grejačem (1), i termostat (3) je fiksiran
na košnicu (9).

(71) VILDOVIĆ, Viktor , Kralja Milutina 30,
11000, Beograd, RS
(72) VILDOVIĆ, Viktor , Kralja Milutina 30,
11000, Beograd, RS
(57) Sistemi i metodi unapređenja upravljanja prevoznih
sredstava se odnose na sistem kod koga se upravlja
vučnim vozilom (30) iz vučenog vozila (35) koje je sa
vučnim vozilom (30) povezano lakom konstrukcijom
(15). U jednom primeru izvođenja vučno vozilo (30) je
ultra laka VTOL letelica sfernog oblika koja vuče jednu
osobu / pilota (20). Upravljanje se vrši putem palice džojstika (21) sa ekranom (24), glasovnom komandom
preko mikrofona (39), putem interfejsa (40) čovekmašina ili pametnih naočara (37).

(54) SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVED
VEHICLES CONTROL

(54) ECOLOGICAL DEVICE FOR THE
PRODUCTION OF HEALTHY HONEY
(57) Construction of an ecological device for the
production of healthy honey consists in that the cable (4)
is connected to the transformer (2), the cable (5) is
connected at one end also to the transformer (2), and at
the other end to the thermostat (3), the cable (6) is
connected at one end to the thermostat (3) and at the
other end to the heater (1), and the thermostat (3) is fixed
to the hive (9).
(51)

B64C 27/20 (2006.01)
(11) 2019/1276 A1
B64C 39/02 (2006.01)
B64C 39/06 (2006.01)
B64C 39/08 (2006.01)
B64D 5/00 (2006.01)
(21) P-2019/1276
(22) 30.09.2019.
(54) SISTEMI I METODI UNAPREĐENJA
UPRAVLJANJA PREVOZNIH SREDSTAVA
ЗИС / RS / IPO

(57) Systems and methods for improved vehicles control
relate to a system wherein a traction vehicle (30) is
controlled from a towed vehicle (35) connected to the
traction vehicle (30) by a lightweight structure (15). In
one embodiment the traction vehicle (30) is an ultra-light
VTOL aircraft of spherical shape that tows one person /
pilot (20). The control is carried out by joystick control
(21) with a screen (24), microphone (39) voice
command, human-machine interface (40) or smart
glasses (37).
(51)

B65D 5/06 (2006.01)
(11) 2019/1111 A1
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/48 (2006.01)
B65D 85/36 (2006.01)
(21) P-2019/1111
(22) 27.08.2019.
(54) SAMOSLOŽIVA KUTIJA ZA PAKOVANJE
PICA SA PREGRADAMA I RUČKOM
(71) NIKOLIĆ, Ivan, Kamenogorska 10/2,
11000 Beograd, RS
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А
(72) NIKOLIĆ, Ivan, Kamenogorska 10/2,
11000 Beograd, RS
(57) Samosloživa kutija za pakovanje pica sa
pregradama i ručkom izvedena od ravne forme rasklopa
(A), savijanjem i lepljenjem tako da dobije oblik prizme
sa romboidnim osnovama (2, 3), s paralelnim bočnim
stranama (4, 4') dok su joj druge dve paralelne strane
pravougaone površine klapni (5). Na klapni (5) čija je
duža stranica linija (5.1) savijanja, izvedena je linija
(5.2) rasecanja u koju se umeće jezičak (8), izveden na
sredini druge dve paralelne stranice osnove (3) po liniji
(8.3) savijanja, čime je obezbeđeno zatvaranje kutije (1).
Nakon punjenja kutije (1) parčićima pice ili cele pice, i
njenog zatvaranja, umeće se ručka (10) tako da se delovi
(10.3) umeću između pravougaonih delova klapni (5) i
klapni (9.2, 9.4), delovi (10.2) naležu na bočne strane
(4, 4'), a deo (10.1) se postavlja dijagonalno na površinu
osnove (3).

(51)

B65D 39/12 (2006.01)
(11) 2019/1268 A1
B65D 41/22 (2006.01)
B65D 51/16 (2006.01)
(21) P-2019/1268
(22) 28.09.2019.
(54) ZATVARAČ SA ELIMINACIJOM VAZDUHA
IZ SUDA PRI ZATVARANJU
(71) STOJKOVIĆ, Zoran, Generala Gambete 29/7,
19000 Zaječar, RS
(72) STOJKOVIĆ, Zoran, Generala Gambete 29/7,
19000 Zaječar, RS
(57) Zatvarač sa eliminacijom vazduha iz suda do
sadržaja, sastoji se od elastičnog umetka (1), grla suda
(2), poklopca (3) i otvora (4). Prilikom zatvaranja
poklopac (3) potiskuje umetak(1) do sadržaja koji, kod
ravnog dela potiskuje vazduh preko mikro kanala, a kod
konusnog unutrašnjeg dela grla umetak (1) istiskuje
vazduh preko konusnog oblika.

(54) THE CLOSURE WITH THE ELIMINATION OF
AIR FROM THE CONTAINER TO THE CONTENTS

(54) SELF-ASSEMBLING PIZZA BOX WITH
PARTITIONS AND HANDLE
(57) Self-assembling pizza box with partitions and
handle made from a blank of a layout (A), by folding and
gluing so that it takes form of prism with rhomboid
bases (2, 3), with parallel sides (4, 4 ') while its other two
parallel sides are rectangular flaps (5). On the flap (5)
whose longer side is a folding line (5.1), a cutting line
(5.2) is made in which a tab (8) is inserted, made in the
middle of the other two parallel sides of the base (3)
along a folding line (8.3), thereby providing closing of
the box (1). After filling the box (1) with six pieces of
pizza or the whole pizza, and closing it, a handle (10) is
inserted so that parts (10.3) are inserted between the
rectangular parts of the flap (5) and flaps (9.2,
9.4), parts (10.2) rest on the sides (4, 4 '), and a part
(10.1) is placed diagonally on the surface of the base (3).
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(57) The closure with the elimination of air from the
container to the contents, consists of an elastic insert (1), the
neck of the container (2), the lid (3) and the opening (4).
When closing, the cover (3) pushes the insert (1) to the
contents which, in the case of a flat part, pushes air through
the micro-channels, and in the case of a conical inner part of
the neck, the insert (1) expels air through a conical shape.
(51)

C04B 28/04 (2006.01)
(11) 2020/0918 A1
C04B 14/00 (2006.01)
C04B 14/38 (2006.01)
C04B 20/06 (2006.01)
C04B 38/08 (2006.01)
C04B 111/28 (2006.01)
(21) P-2020/0918
(22) 30.07.2020.
(30) RU 02.08.2019. 2019124512
(54) KOMPOZICIJA ZA PRIPREMU
PROTIVPOŽARNOG MALTERA
(71) LIMITED LIABILITY COMPANY «PO
CHEMCENTRE», Armeyskiy mikrorayon 9/2, 630040,
posyelok Ozyernyy, RU
ЗИС / RS / IPO
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(72) NIKOLAEVICH, Ryabov, Sergei , Oleko
Dundicha, 15/170, 630110, Новосибирск, RU;
SERGEEVICH, KOROTKOV, Anton , Sovetskaya,
101/252, 630132, Новосибирск, RU; EVGENEVNA,
VELICHKO, Vera , Solidarnosti, 65B, 630095,
Новосибирск, RU
(74) MOJSIĆ, B., Stefan, Vlajkovićeva 12,
11000 Beograd
(57) Композиција за припрему противпожарног
малтера се односи на састав малтера, нарочито на
смесе за израду противпожарног малтера и његову
примену у противпожарној заштити. Композицију за
припрему противпожарног малтера одликује следећи
састав компоненти: Портланд цемент 35-55 %
тежински удео, експандирани вермикулит 15-50 %
тежински удео, алуминијум хидроксид 5-25 %
тежински удео, полимерне микросфере у количини
од 1-5 % тежинског удела, функционални адитиви –
остатак. Композиција за прављење противпожарног
малтера додатно може садржати базалтна влакна у
количини од 0,5-2 % тежинског удела. У
функционалне адитиве спадају водоотпорни адитив
и/или пластификатор и/или редисперзни органски
полимер и/или адитив који увлачи ваздух и/или
адитив за пену. Технички резултат подразумева
повећање показатеља отпорности на ватру и
смањење потрошње енергије приликом производње
смесе за припрему противпожарних малтера.
(54) COMPOSITION FOR PREPARING FIRE
RETARDANT MORTAR
(57) Composition for making fireproof mortar relates to
compositions of mortar, in particular to a composition
for making fireproof mortar and use thereof for fire
protection. Composition for making fireproof mortar is
characterized by the following content of components:
Portland cement 35–55 wt. %, expanded vermiculite 15–
50 wt. %, aluminium hydroxide 5–25 wt. %, polymer
microspheres in the amount of 1–5 wt. %. functional
additives are balanced. Composition for preparation of
fireproof mortar can additionally contain basalt fibre in
an amount of 0.5–2 wt. %. Functional additives include a
water-retaining additive and/or a plasticiser and/or
redispersible organic polymer and/or an air-entraining
additive and/or a foaming additive. Technical result
consists in the improvement of fire resistance and
reduction of power consumption during the production
of composition for the preparation of fire retardant
mortars.
(51) C08F 8/00 (2006.01)
(11) 2020/1525 A2
(21) P-2020/1525
(22) 23.07.2019.
(54) POSTUPAK SINTEZE TERMO- I PHOSETLJIVIH KOPOLIMERNIH HIDROGELOVA

ЗИС / RS / IPO

А
(71) UNIVERZITET U NIŠU TEHNOLOŠKI
FAKULTET, Bulevar oslobođenja 124, 16000,
Leskovac, RS
(72) ZDRAVKOVIĆ, Aleksandar, Vojvode Bojovića 4,
16000, Leskovac, RS; ILIĆ, STOJANOVIĆ, Snežana,
Đermanovićeva 9, 16231, Leskovac, RS; NIKOLIĆ,
Ljubiša, Maršala Tita 23, 16231, Turekovac, RS;
UROŠEVIĆ, Maja, Turekovac b.b., 16231, Turekovac,
RS; NIKOLIĆ, Vesna, Maršala Tita 23, 16231,
Turekovac, RS
(57) Pronalazak je iz oblasti polimernih proizvoda i
odnosi se na novi postupak dobijanja kopolimernih
hidrogelova osetljivih na promene temperature i pH
vrednosti. Radikalnom polimerizacijom monomera Nizopropilakrilamida i metakrilne kiseline u prisistvu
adekvatnih umreživača i inicijatora, sintetisani su
hidrogelovi
poli(N-izopropilakrilamid-ko-metakrilna
kiselina), p(NiPAAm/MAc), kao savremeni apsorberi za
velike količine fluida.
(54) PROCEDURE FOR THE SYNTHESIS OF
THERMO- AND PH- SENSITIVE COPOLYMER
HYDROGELS
(57) This invention belongs to the field of polymeric
products and relates to a new procedure for the
preparation of copolymer hydrogels sensitive to the
temperature and pH changes. Hydrogels poly(Nisopropylacrylamide-co-methacrylic
acid),
p(NIPAM/MAc), as modern absorbers for large amounts
of fluid, were synthetized by radical polymerization
method of the monomers N-isopropylacrylamide and the
methacrylic acid in the presence of adequate crosslinkers
and initiators.
(51)

C08L 63/00 (2006.01)
(11) 2019/1275 A1
C09D 163/00 (2006.01)
(21) P-2019/1275
(22) 30.09.2019.
(54) EPOKSIDNE SMOLE NA BAZI EPOKSI
MODIFIKOVANIH DERIVATA TANINA
SMANJENE GORIVOSTI ZA PRIMENU U
GRAĐEVINARSTVU, INDUSTRIJI I
RUDARSTVU
(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
Karnegijeva 4, 11120 Beograd, RS
(72) MARINKOVIĆ, Aleksandar, dr, Dušana
Stojanovića 62, 11271 Surčin-Bečmen, RS; TOMIĆ,
Nataša, Z., dr, Dunavska 21a, 11224 Beograd-Vrčin, RS;
VUKSANOVIĆ, Marija, M., dr, Gospodar Jevremova
32a, 11000 Beograd, RS; JANČIĆ, HEINEMANN,
Radmila, dr, Gospodar Jevremova 32a, 11000 Beograd,
RS; ŽIVKOVIĆ, Andreja, Bokokotorska 10, 11300
Smederevo, RS; KOJIĆ, Jovan, Dr Ilije Nagulića 50,
37212 Stalać, RS
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А
(74)
TOMIĆ,
Nataša
Inovacioni
centar
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG
FAKULTETA
d.o.o. , Karnegijeva 4, 11000 Beograd
(57) Predmetni pronalazak predstavlja novi postupak
dobijanja materijala smanjene gorivosti ili potpuno
negorivih koji su sintetisani iz biobnovljivih sirovina, čiji
se proces proizvodnje sastoji iz dve faze. Prva faza se
odnosi na sintezu derivata furana (dihlorida 2,5furandikarboksilne kiseline), diglicidil estra 2,5furandikarboksilne kiseline (2,5-FDAGli), sintezu bioanhidrida maleinske (AMK) iz fruktoze, komponenata
epoksi smole: epoksi funkcionalizovane TA (ETA), i TA
modifikovane pomoću AMK dajući karboksi derivat TA
(KTA) i sintezu fosfatnih derivata TA (glicidol estra TA
modifikovane fosfornom kiselinom (ТА-РОз-Gli)).
Druga faza se odnosi na sintezu bio-epoksi smola
korišćenjem ETA, KTA i ТА-РОз-Gli i 2,5-FDAGli koji
se koriste kao zamena epoksidne komponente smole (A)
(25-100%) kao reaktivnog diluenta za dobijanje
proizvoda koji se mogu koristiti u građevinarstvu i
drugim industrijskim oblastima i imaju smanjenu
gorivost ili su potpuno negorivi. Zamenom dela
epoksidne komponente sa taninskom komponentom
dobijaju se proizvodi sličnih mehaničkih svojstava kao
osnovna smola dok se značajno povećava njihova
otpornost prema gorenju (V-2 do V-0).
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(51) E02B 9/00 (2006.01)
(11) 2020/1299 A2
(21) P-2020/1299
(22) 28.10.2020.
(54) MINI PROTOČNA HIDRO CENTRALA, ZA
PROIZVODNJU ELEKTRIČNE STRUJE NA
REKAMA
(71) SOVILJ, Milan, Vajara Đoke Jovanovića 20,
11000, Beograd, RS
(72) SOVILJ, Milan, Vajara Đoke Jovanovića 20,
11000, Beograd, RS
(74) SOVILJ, Milan, Vojvode Stepe 270 stan 21,
11000 Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na oblik mini elektrane za
postavljanje na rečnim tokovima bez obzira na plovnost
tako da ne narušavaju prirodnu okolinu, propisane uslove
plovidbe- poboljšavajući iste razdvajanjem uzvodnog i
nizvodnog plovnog puta, ako se elektrane postavljaju po
sredini (poput razdvajanja na putevima) ili označavanje
plićaka kada se postavljaju uz obalu, uz omogućavanje
vidnog
postavljanje
saobraćajne
signalizacije,
osvetljavanju plovnog puta i razmatranje mogućnosti
elektrinog pogona za plovila, pri čemu mora da se uradi
detaljna studija kojom će se obezbediti mesta promene
smera plovidbe ,ulasci plovilima u pritoke ,stajalista ili
luke itd.

(54) EPOXY RESINS BASED ON EPOXY MODIFIED
FIRE RESISTANT TANNIN DERIVATIVES FOR
USE IN CONSTRUCTION, INDUSTRY AND
MINING
(57) The subject invention represents a new process for
the production of fire retardant or completely fire
resistant materials which are synthesized from
bioregradable raw materials, the production process of
which consists of two phases. The first phase refers to
the synthesis of furan derivatives (2,5-furanedicarboxylic
acid dichloride), 2,5-furanedicarboxylic acid diglycidyl
ester (2,5-FDAGli), the synthesis of maleic bioanhydride (AMK) from fructose, epoxy resin
components: epoxy functionalized TA (ETA), and TA
modified with AMK to give carboxy derivatives of TA
(KTA) and synthesis of phosphate derivatives of TA
(glycidol ester TA modified with phosphoric acid (TAРОз-Gli) .The second phase refers to the synthesis of
bio-Epoxy resins by using KTA and TA-РОз-Gli and
2,5-FDAGli which are used as a replacement for the
epoxy component of the resin (A) (25-100%) a reactive
diluent to obtain products that can be used in
construction and other industrial areas and have flame
retardancy or are completely fire resistant. By replacing
part of the epoxy component with a tannin component,
products with similar mechanical properties as the base
resin are obtained, while their fire resistance is
significantly increased (V-2 to V-0).
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(54) MINI FLOW HYDRO POWER PLANT, FOR THE
PRODUCTION OF ELECTRICITY ON RIVERS
(57) The invention relates to the form of a mini power
plant for installation on rivers regardless of navigability
so as not to disturb the natural environment, prescribed
navigation conditions - improving them by separating
upstream and downstream waterways, if power plants
are placed in the middle (such as road separation) or
marking shoals when placed along the shore, with the
provision of visible installation of traffic signals, lighting
of the waterway and consideration of the possibility of
electric propulsion for vessels, where a detailed study
must be made to provide places to change direction,
entry of vessels into tributaries, stops or ports etc.

ЗИС / RS / IPO
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(51)

E04F 15/08 (2006.01)
(11) 2019/1223 A1
E01C 13/04 (2006.01)
(21) P-2019/1223
(22) 19.09.2019.
(54) POSTUPAK IZRADE KOMPOZITNE PODNE
PLOČE NA BETONSKOJ OSNOVI
(71) SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18,
11050 Beograd, RS
(72) SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18,
11050 Beograd, RS
(57) Kompozitna podna ploča na betonskoj osnovi
sastoji se od betonske osnove (1) i završnog sloja (2)
između kojih se po potrebi postavlja vezivni sloj (3).
Kompozitna podna ploča na betonskoj osnovi izrađuje se
tako da se u kalup postave ploče za završni sloj od
gotovih ploča (2) i preko kojih se izliva samougrađujući
beton za betonsku osnovu (1) koja može po potrebi biti
armirana vlaknima ili armaturom. Vezivni sloj (3) se po
ptrebi može naneti pre izlivanja samougrađujućeg betona
po nevidljivoj strani završnog sloja (2)

А
(57) Brava ugaona je čelični mašinski konstruktivni
sklop koji čini čeličnu konstrukciju nosećom, čvrstom,
pouzdanom, jeftinijom i trajnijom. Koristi se u
gradjevinarstvu za izradu PVC stolarije. Sada je čelična
konstrukcija nosećа a PVC dekorativna. Do sada je bilo
obrnuto.

(54) ANGLE LOCK FOR PVC CARPENTRY

(54) PRODUSTION OF THE COMPOSITE FLOOR
TILE ON THE CONCRETE BASE
(57) The composite floor slab on a concrete base consists
of a concrete base (1) and a final layer (2) between
which, if necessary, a bonding layer (3) is placed. The
composite floor slab on a concrete base is made by
placing in the mold slabs for the final layer of readymade slabs (2) and over which the self-compacting
concrete on to the concrete base (1) is poured, which can
be reinforced with fibers or reinforcement if necessary.
The bonding layer (3) can be applied as needed before
pouring the self-compacting concrete onto the invisible
side of the final layer (2).
(51) E06B 3/96 (2006.01)
(11) 2019/1186 A1
(21) P-2019/1186
(22) 12.09.2019.
(54) BRAVA UGAONA ZA PVC STOLARIJU
(71) KNEŽEVIĆ, Dragoljub, Aleksinačkih rudara 28/34,
11070 Novi Beograd, RS
(72) KNEŽEVIĆ, Dragoljub, Aleksinačkih rudara 28/34,
11070 Novi Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO

(57) Angle lock is a steel mechanical assembly that
makes steel construction load-bearing, strong, reliable,
cheaper and more durable. It is used in civil construction
to make PVC carpentry. Now the steel structure is
bearing structure and PVC structure is decorative. So far
it has been the other way round.
(51) F41A 9/82 (2006.01)
(11) 2019/1126 A1
(21) P-2019/1126
(22) 30.08.2019.
(54) UNIVERZALNI MULTI-KALIBARSKI
PUNJAČ OKVIRA ZA VISINU METKA PREKO
42mm
(71) KINKELA, Dragan, Omladinskih brigada 86b/24,
11070 Novi Beograd, RS
(72) KINKELA, Dragan, Omladinskih brigada 86b/24,
11070 Novi Beograd, RS
(57) Univerzalni multi-kalibarski punjač okvira za visine
metaka preko 42mm ima svoje telo (1) sa dve bočne
strane (10), između kojih se nalazi elektromotor (22) koji
preko zavojnice (14) pokreće vodič (3) gornjeg zatvarača
(19) i vodič (4) donjeg zatvarača (23), koji rade suprotno
jedan od drugog i regulišu ispust metaka (11) iz kaseta
(2), i kada je gornji zatvarač (19) otvoren propuštaju
jedan metak u kalibrirajući kanister (7), gde metak (11)
prelazi kroz vodič (8) metka (11) u kosi položaj, pa klizi
preko kose ravni (9) i pada ispred gurača (6) metka (11),
koji je vratilom (5) povezan sa linearnim aksceleratorom.
Gurač (6) metaka (11) potiskuje pet metaka (11) kroz
11
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nosač (20) prislona (21) za odgovarajući okvir.
Kalibrirajući kanister (7) je zamenljiv i to uslovljava
kalibar municije.

do otvora (14) na kaseti (9) za izlaz metaka, koji klizi
kroz kanal (10) do mehanizma za punjenje okvira (29),
koji se sastoji od sklopa gurača (12) koji pokreće
elektromotor (25) preko osovinice (31) na čijem kraju se
nalaze dva grebena (32, 33) postavljena nasuprot jedan
drugom i preko potiskivača (22) metka i odvajača (23)
metka ubacuju metak u okvir (29) i zatvaraju kanal (10)
kojim klize meci.

(54) THE UNIVERSAL MULTI-CALIBER FRAME
CHARGER FOR BULLET HEIGHTS OVER 42mm
(57) The universal multi-caliber frame charger for bullet
heights over 42mm has its body (1) with two sides (10),
between which there is an electric motor (22) which
drives the guide (3) of the upper shutter (19) via a coil
(14) and guide (4) of the lower shutter (23), which work
opposite one to each other and regulate the discharge of
bullets (11) from the cassettes (2), and when the upper
shutter (19) is open they pass one bullet in calibrating
canister (7), where the bullet (11) passes through the
guide (8) of the bullet (11) in an oblique position, then
slides over the oblique plane (9) and falls in front of the
pusher (6) of the bullet (11), which is connected to the
linear accelerator by a shaft (5). The bullet pusher (6)
pushes the five bullets (11) through the support bracket
(21) for the corresponding frame. The calibration
canister (7) is interchangeable and this determines the
caliber of the ammunition.
(51) F41A 9/82 (2006.01)
(11) 2019/1127 A1
(21) P-2019/1127
(22) 30.08.2019.
(54) UNIVERZALNI MULTI-KALIBARSKI
PUNJAČ OKVIRA DO VISINE METKA 42mm
(71) KINKELA, Dragan, Omladinskih brigade 86b/24,
11070 Novi Beograd, RS
(72) KINKELA, Dragan, Omladinskih brigade 86b/24,
11070 Novi Beograd, RS
(57) Univerzalni multi-kalibarski punjač okvira do visine
metaka 42mm ima komandni blok (30) kojim aktivira
elektromotore (3) i pokreće pogonske osovine (4) za
svaki sprat posebno sa kasetama (9) za municiju. Na
pogonskoj osovini (4) izveden je ekscentar (7) češlja (8),
koji nosi češalj (8), kretanjem zahvata metke, produžava
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(54) THE UNIVERSAL MULTI-CALIBER FRAME
CHARGER UP TO A BULLET HEIGHT OF 42mm
(57) The universal multi-caliber frame charger up to a
bullet height of 42mm has a control unit (30) which
activates the electric motors (3) and drives the drive
shafts (4) for each floor separately with cartridges (9) for
ammunition. An eccentric (7) of the comb (8) is carried
out on the drive shaft (4), which carries the comb (8),
extends to the opening (14) on the cartridge (9) for the
exit of the bullet, which slides through the channel (10)
to the frame filling mechanism (29), which consists of a
pusher assembly (12) which drives the electric motor
(25) via a pin (31) and at the end of which there are two
ridges (32, 33) placed opposite one to each other, and via
a pusher (22) of the bullet and the bullet separator (23)
insert the bullet into the frame (29) and close the channel
(10) through which the bullets slide.
(51)

G06F 11/26 (2006.01)
(11) 2019/1159 A1
G06F 8/34 (2018.01)
G06F 11/36 (2006.01)
G06N 3/02 (2006.01)
(21) P-2019/1159
(22) 04.09.2019.
(54) POSTUPAK I SISTEM ZA
RASPOREĐIVANJE I PROFILISANJE DELOVA
ALGORITMA ZA TESTIRANJE SA
HARDVEROM U PETLJI
(71) RT-RK DOO, Narodnog Fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
ЗИС / RS / IPO
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(72) LUKAČ, Željko, Vojvode Šupljikca 26/7, 21000
Novi Sad, RS; MILOŠEVIĆ, Milena, Somborska 51,
21000 Novi Sad, RS; ĐEKIĆ, Ognjen, Teslina 55/a,
24000 Subotica, RS; ŽIVKOVIĆ, Uroš, Karađorđeva 81,
21209 Bukovac, RS
(57) Postupak i sistem za raspoređivanje i profilisanje
delova algoritma za testiranje sa hardverom u petlji ima
za novost menadžer (105) koji povezuje razvojnu ploču
(100) koja se testira i koja sadrži module (102) i
algoritme (103) i delove algoritma (104), sa sistemom
(107) za testiranje u zatvorenoj petlji. Sistem (107) za
testiranje u zatvorenoj petlji se zajedno sa novinom
pronalaska inteligentnim menadžerom (105) nalazi na
računaru (109). Osnovna ideja uvođenja menadžera
(105) jeste da se ubrza proces testiranja na način da se
uvede inteligencija softverskoj komponenti, a opet na
način da se na osnovu karakteristika algoritma (103) koji
se testira, profilisanje algortima (103), i performansi
razvojne ploče (100), rasporede delovi (104) algoritma
(103) da se testiraju neki na računaru samo (109), a neki
na razvojnoj ploči (100). Karakteristike algoritma (103)
na osnovu kojih se odvija profilisanje su: atributi
algoritma nrp format slike, zatim tip algoritma i
frekvencija pojave pojedinih delova algoritma.

А
performances of the ECU development board (100),
schedules parts (104) of algorithm (103) to test, some on
the computer only (109) and some on the development
board (100). Characteristics of algorithm (103) on the
basis of which profiling takes place are: attributes of
algorithm e.g. image format, then algorithm type and
frequency of occurrence of individual parts of algorithm.
(51)

H04L 29/06 (2006.01)
(11) 2019/1176 A1
G16Y 30/00 (2020.01)
(21) P-2019/1176
(22) 10.09.2019.
(54) SISTEM I POSTUPAK ZA KOMUNIKACIJU
CENTRALNOG KONTROLERA SA UREĐAJIMA
SISTEMA PAMETNE KUĆE
(71) RT-RK D.O.O, Narodnog Fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) TUCIĆ, Milan, Jeremije Maksimovića 48, 15304
Petlovača, RS; IVANOVIĆ, Sandra, Drage Spasić 10,
21000 Novi Sad, RS; MATIĆ, Milica, Branka
Radičevića 122, 21400 Bačka Palanka, RS; ANTIĆ,
Marija, Jurija Gagarina 102, 11073 Novi Beograd, RS
(57) Sistem i postupak za komunikaciju centralnog
kontrolera 100 sa uređajima sistema pametne kuće
podržava model razmene poruka koristeći proširenje
MQTT protokola za bežičnu komunikaciju senzora
(WISE). Dato rešenje ima za novost da omogući pristup
WISE uređajima (140) loT mreži i mreži pametnih kuća
koje koriste MQTT za komunikaciju na način da se
pristup mreži i razmena informacija između uređaja vrši
pomoću posebno definisane poruke, WISE poruke (200)
koja se prenosi sistemom putem WISE magistrale (113)
implementirane u kućnom menadžeru (110) kontrolera
(100).

(54) PROCEDURE AND SYSTEM FOR
SCHEDULING AND PROFILING PARTS OF A TEST
ALGORITHM WITH HARDWARE IN A LOOP
(57) Method and system for scheduling and profiling
parts of a test algorithm with hardware in a loop has for a
novelty manager (105) which connects the ECU
development board (100) to be tested and containing
modules (102) and algorithms (103) and parts of the
algorithm (104), with hardware in a loop testing system
(107). The hardware in a loop testing system (107) is
placed together with the novelty inventive intelligent
manager (105) on a computer (109). The basic idea of
introducing a manager (105) is to speed up the testing
process by introducing intelligence to the software
component, and again in a way that, based on the
characteristics of the algorithm (103) being tested, to
profile the algorithms (103), and also based on the
ЗИС / RS / IPO

(54) SYSTEM AND PROCEDURE FOR
COMMUNICATION BETWEEN CENTRAL
CONTROLLER AND SMART HOME DEVICES
(57) System and procedure for communication between
central controller 100 and smart home devices supports
the messaging model using the MQTT wireless sensor
communication protocol (WISE) extension. This
solution has the novelty of providing access for WISE
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devices (140) to the loT and smart home networks using
MQTT for communication in such way that access to the
network and the exchange of information between
devices is done via a specially defined WISE message
(200) and via the WISE bus (113) implemented in the
home manager (110) of the controller (100).
(51)

H05H 1/46 (2006.01)
(11) 2019/1235 A1
H05H 7/14 (2006.01)
(21) P-2019/1235
(22) 20.09.2019.
(54) SISTEM KRUŽNIH PLOČA ZA
STABILIZACIJU KOD AKUMULACIJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
(71) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000
Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Generala Ljubomira
Milića 10, 11000 Beograd, RS; IVANIŠEVIĆ, Ksenija,
Nikole Dobrovića 15, 11000 Beograd, RS
(72) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000
Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Generala Ljubomira
Milića 10, 11000 Beograd, RS; IVANIŠEVIĆ, Ksenija,
Nikole Dobrovića 15, 11000 Beograd, RS
(57) Sistem kružnih ploča za stabilizaciju kod
akumulacije električne energije sastoji se od vakumske
komore (1) na koju montirane čaura (2) sa antenom (4).
Na anteni (4) nalazi se kružna ploča (10) za emitovanje i
pražnjenje. Antena (4) je kliznim kontaktima u spoju sa
provodnom čaurom (6) koja je u električnoj vezi sa
kupolom (21). Sa druge strane vakumske komore (1)
montirana je čaura (3). U пјој je provodna čaura (11) sa
antenom (5) za pražnjenje. Za vakumsku komoru (1)
preko zaptivača (38) zavrtnjevima (39) montirana je
izolaciona flanša (35). Za nju su ulivene izolacione čaure
(40) provodnih šipaka (37) na koje su navučene
provodne kružne ploče (30). Provodne šipke (37) su sa
druge strane u električnoj vezi sa kondenzatorima (31)
koji su preko prekidača (32) u električnoj vezi sa
priključnicom (34). Nalaze se u zaštitnoj kutiji (33) koja
zavrtnjevima (36) montirana za izolacionu flanšu (35).
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(54) SYSTEM OF CIRCULAR PLATES FOR
STABILIZATION OF ACCYMULATION OF
ELECTRICAL ENERGY
(57) The system of circular plates for stabilization in the
accumulation of electricity consists of a vacuum
chamber (1) on which a sleeve (2) with an antenna (4) is
mounted. On the antenna (4) there is a circular plate (10)
for broadcasting and discharging. The antenna (4) has a
circular plate (10) for transmitting and discharge. The
antenna (4) is sliding contacts in connection with the
conductive sleeve (6) which is in electrical connection
with the dome (21). A sleeve (3) is mounted on the other
side of the vacuum chamber (1). There is a conductive
sleeve (11) with an antenna (5) for discharge. An
insulating flange (35) is mounted for the vacuum
chamber (1) via screws (38) with screws (39). Insulating
sleeves (40) of conductive rods (37) are cast for it, on
which conductive circular plates (30) are attached. The
conductive rods (37) are on the other hand electrically
connected to the capacitors (31) which are electrically
connected to the connector (34) via a switch (32). They
are located in a protective box (33) which is mounted by
screws (36) for the insulating flange (35).
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51)

B24B 7/22
B24B 9/06
B24B 47/06
B28D 1/14
B28D 1/18
B28D 1/30

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(21) P-2020/0285
(13) A3

(51)

E04C 5/01

(2006.01)

(21) P-2020/1029
(13) A3
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
16.02.2021. - 15.03.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број
П-2020/0594
промењена
је
у
SMARTFIREBLOCK DOO BEOGRAD-ČUKARICA,
Ratka Mitrovića 28, 11030, Beograd-Čukarica, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2020/1465 промењена је у POXEL, Immeuble
le Sunway, 259/261 Avenue Jean Jaures, 69007 Lyon,
FR;INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA
RECHERCHE MÉDICALE (INSERM), 101, rue de
Tolbiac, 75013 Paris, FR;CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.), 3, rue
Michel-Ange, 75016 Paris, FR;UNIVERSITÉ CLAUDE
BERNARD LYON 1, 43 Boulevard du 11 Novembre
1918, 69622 Villeurbanne Cedex, FR;EDELRIS, 60,
Avenue Rockefeller, 69008 Lyon, FRandENS - ECOLE
NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, 46, Allée
d'Italie, 69007 Lyon, FR;
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01B 1/06
(2006.01)
(11) 61483 B1
A01B 1/02
(2006.01)
A01B 1/10
(2006.01)
A01B 33/02 (2006.01)
A01B 33/08 (2006.01)
A01B 39/08 (2006.01)
(21) P-2021/0100
(22) 30.08.2017.
(30) TR 08.09.2016. 201612860
(86) WO 30.08.2017. PCT/TR2017/050413
(87) WO 19.04.2018. WO 2018/070966
(96) 30.08.2017. 17849884.6
(97) 30.09.2020. EP3509410 B 2020/40 EN
(54) MAŠINA ZA RILJANJE
A HOEING MACHINE
(73) ANADOLU MOTOR ÜRETIM VE PAZARLAMA
A.S., Sekerpinar Mh. Albayrak Sk. No:4, Kocaeli, TR
(72) USLU, Salih, Güvenç, Sekerpinar Mh. Albayrak Sk.
No:4, Kocaeli, TR; ALTAY, Mustafa, Sekerpinar Mh.
Albayrak Sk. No:4, Kocaeli, TR; AKAY, Baris,
Sekerpinar Mh. Albayrak Sk. No:4, Kocaeli, TR
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A01C 21/00
C05B 21/00
C03C 3/16
(21) P-2018/0783

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 61428 B1

(22) 28.12.2017.
(43) 30.11.2018.
(54) PRIMENA ULTRA-FOSFATNOG STAKLA
ZA ISHRANU BILJAKA
APPLICATION OF ULTRA-PHOSPHATE GLASS
FOR PLANTS NUTRITION
(73) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
UNIVERZITET U BEOGRADU, Karnegijeva 4,
11000 Beograd, RS
(72) NIKOLIĆ, Jelena, Trgovačka 12/12, 11147 Beograd, RS;
GRUJIĆ, Snežana, prof., dr, Tehnološko-metalurški
fakultet, Univerzitet u Beogradu, Karnegijeva 4, 11000
Beograd, RS; MATIJAŠEVIĆ, Srđan, dr, Institut za tehnologiju
nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Franša dˈEperea
86, 11000 Beograd, RS; SMILJANIĆ, Sonja, dr, Tehnološkometalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Karnegijeva
4, 11000 Beograd, RS; SAVIĆ, Veljko, Institut za tehnologiju
nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Franša dˈEperea
86, 11000 Beograd, RS; TOPALOVIĆ, Vladimir, Institut za
tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina,
Franša dˈEperea 86, 11000 Beograd, RS; VUJOŠEVIĆ,
Ana, dr, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Nemanjina 6, 11080 Beograd, RS; POPOVIĆ, Daniela,
dr, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta
u Beogradu, d.o.o., Karnegijeva 4, 11000 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO

(51) A01G 25/02 (2006.01)
(11) 61467 B1
B05B 1/20
(2006.01)
B29C 45/16 (2006.01)
B29C 48/09 (2019.01)
B29L 31/00 (2006.01)
(21) P-2021/0186
(22) 02.04.2012.
(30) IL 03.04.2011. 21210511
(96) 02.04.2012. 19179170.6
(97) 18.11.2020. EP3571924 B 2020/47 EN
(54) INTEGRALNA KAPALJKA SA IZDUŽENIM
IZLAZNIM REZERVOAROM
INTEGRAL DRIPPER WITH AN ELONGATED
EXIT POOL
(73) RIVULIS PLASTRO LTD., Kibbutz Gvat 3657900, IL
(72) EINAV, Zvi, Kibbutz Gvat, 30050 M.P.
Ha'amakim, IL
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01N 25/02
A01N 25/22
A01N 25/30
A01N 59/02
A01P 7/04
(21) P-2016/0723

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 61487 B1

(22) 30.08.2016.
(43) 30.03.2018.
(54) TEČNI INSEKTICIDNI PREPARAT PROTIV
KOMARACA
LIQUID INSECTICIDE AGAINST MOSQUITOES
(73) ADŽIĆ, Miroljub dr, Ljubimira Stojanovića 24,
11000 Beograd, RS
(72) ADŽIĆ, Miroljub dr, Ljubimira Stojanovića 24,
11000 Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Mića, dr,
Gračanička 7, 11000 Beograd, RS; ADŽIĆ, Vuk,
Bulevar Mihajla Pupina 99, 11000 Beograd, RS
(51) A23J 1/12
(2006.01)
(11) 61451 B1
A23J 1/14
(2006.01)
A23J 3/30
(2006.01)
A23J 3/34
(2006.01)
A23L 33/18 (2016.01)
(21) P-2021/0135
(22) 29.03.2018.
(30) FR 31.03.2017. 1752807
(86) WO 29.03.2018. PCT/EP2018/058150
(87) WO 04.10.2018. WO 2018/178271
(96) 29.03.2018. 18713955.5
(97) 25.11.2020. EP3599882 B 2020/48 FR
(54) HIDROLIZOVANI BILJNI PROTEINI
PRILAGOĐENI ZA KORIŠĆENJE U PREHRANI
BEBA
HYDROLYSED VEGETABLE PROTEINS
SUITABLE FOR USE IN BABY FOOD
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(73) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, ,
50890 Conde-sur-Vire, FR
(72) ERABIT, Nicolas, 5 Impasse de la Poterie, 35250
Saint Medard Sur Ille, FR; GUILLEMOT, Pierre, 8
l'Homée, 35133 Laignelet, FR; GUERRIER, Jean-Louis,
Le Champ du Chemin, 35133 Fleurigne, FR
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A47C 1/037
A47C 1/024
A47C 7/50
(21) P-2016/0538

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 61427 B1

(22) 08.07.2016.
(43) 28.02.2018.
(54) STOLICA ZA DUGOTRAJNO SEDENJE SA
AKTIVNOM STIMULACIJOM TELA I
EKSTREMITETA
CHAIR FOR PROLONGED SITTING WITH ACTIVE
STIMULATION OF THE BODY AND EXTREMITIES
(73) ANTIĆ, Boban, Stanoja Glavaša 88, 18000 Niš, RS
(72) ANTIĆ, Boban, Stanoja Glavaša 88, 18000 Niš, RS
(74) DIMITRIJEVIĆ, K. Vladimir, Admirala Geprata 7,
11000 Beograd
(51) A61F 2/24
(2006.01)
(11) 61521 B1
(21) P-2021/0116
(22) 14.08.2014.
(30) US 14.08.2013. 201361865657 P
US 20.02.2014. 201461942300 P
US 21.02.2014. 201461943125 P
(96) 14.08.2014. 19170015.2
(97) 23.12.2020. EP3545906 B 2020/52 EN
(54) ZAMENA APARATA SRČANOG ZALISKA
REPLACEMENT HEART VALVE APPARATUS
(73) MITRAL VALVE TECHNOLOGIES SÀRL, Route
de l'Etraz 70, 1260 Nyon, CH; TOMPKINS, Landon, H.,
1314 Bluegrass Parkway, La Grange, KY 40031, US
(72) SPENCE, Paul, A., 5818 Orion Road, Louisville,
CA 40222, US; TOMPKINS, Landon, H., 1314
Bluegrass Parkway, La Grange, KY 40031, US; CHAU,
Mark, Edwards Lifesciences, One Edwards Way, Irvine,
CA 92614, US; SIEGEL, Alex, Edwards Lifesciences,
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61F 2/24
(2006.01)
(11) 61523 B1
A61M 29/02 (2006.01)
(21) P-2021/0196
(22) 05.10.2011.
(30) US 05.10.2010. 39010710 P
US 15.07.2011. 201161508513 P
(96) 05.10.2011. 19189293.4
(97) 25.11.2020. EP3593762 B 2020/48 EN
(54) PROTETSKI SRČANI ZALISTAK I UREĐAJ
ZA ISPORUKU
PROSTHETIC HEART VALVE AND DELIVERY
DEVICE
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(72) LEVI, Tamir, Edwards Lifesciences, One Edwards
Way, Irvine, CA 92614, US; NGUYEN, Son, V.,
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TETRAHYDROQUINOLINE COMPOSITIONS AS
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LEČENJE PRIMARNIH NEGATIVNIH
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FOR TREATING PRIMARY NEGATIVE
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Shoreline Court, Suite 201, South San Francisco, CA
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(96) 04.04.2017. 17715692.4
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PROTEIN FOR USE IN THE PROPHYLAXIS OF RSV
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ALUMINIJUMFOSFATA ZA PRIMENU U
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No. 204, San Francisco, California 94017, US; DYLLA,
Scott, J., PO Box 7025, Menlo Park CA 94026, US
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(51) A61M 5/31
(2006.01)
(11) 61505 B1
A61M 5/32
(2006.01)
(21) P-2021/0264
(22) 28.07.2014.
(30) US 07.08.2013. 201361863229 P
(86) WO 28.07.2014. PCT/US2014/048417
(87) WO 12.02.2015. WO 2015/020823
(96) 28.07.2014. 14750659.6
(97) 16.12.2020. EP3030284 B 2020/51 EN
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24

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
Taito-ku, 110-8560, Tokyo , JP; HARADA, Takuji, C/o
Toppan Plastic Co. Ltd., 5-1 Taito 1-chome, Taito-ku,
110-8560, Tokyo , JP; FUKUSHIMA, Hideo, C/o
Toppan Plastic Co. Ltd., 5-1 Taito 1-chome. Taito-ku,
110-8560, Tokyo , JP
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61M 39/02 (2006.01)
(11) 61461 B1
A61M 1/28
(2006.01)
A61M 1/36
(2006.01)
A61M 39/10 (2006.01)
A61M 39/26 (2006.01)
(21) P-2021/0183
(22) 10.03.2015.
(30) SE 11.03.2014. 1400131
(86) WO 10.03.2015. PCT/SE2015/000014
(87) WO 17.09.2015. WO 2015/137859
(96) 10.03.2015. 15761595.6
(97) 09.12.2020. EP3116587 B 2020/50 EN
(54) SREDSTVO ZA VASKULARNI I
PERITONEUMSKI PRISTUP I SREDSTVO ZA
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 2 година у
периоду16.02.2021 - 15.03. 2021. године:
Патент број 49303 чији је носилац PATENT
CO, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I
PROMET DOO, Vlade Ćetkovića 1A, 24211 Mišićevo,
RS, престао је да важи дана 16.02.2021. године.
Патент број 49909 чији је носилац EURONET
SERVICES INC., 4601 College Boulevard,
Leawood,KS 66211, US, престао је да важи дана
06.03.2021. године.

Патент број 51072 чији је носилац PFIZER
IRELAND PHARMACEUTICALS, Operаtions Support
Group, Ringaskiddy, County Cork, IE, престао је да
важи дана 27.08.2020. године.
Патент број 51255 чији је носилац PFIZER
IRELAND PHARMACEUTICALS, Operаtions Support
Group, Ringaskiddy, County Cork, IE, престао је да
важи дана 27.08.2020. године.

Патент број 49949 чији је носилац EURONET
WORLDWIDE,INC.,
4601
College
Boulevard,
Leawood,KS 66211, US, престао је да важи дана
06.03.2021. године.

Патент број 51498 чији је носилац DYNASOL
ELASTOMEROS S.A. DE C.V., Carretera TampicoMante, Km 28.5, 89600 Altamira, Tamaulipas, MX;
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUĺMICA
APLICADA (CIQA), Blvd. Enrique Reyna 140, 25100
Saltillo, Coah., MX, престао је да важи дана
16.08.2020. године.

Патент број 50291 чији је носилац THERABEL
PHARMACEUTICALS LIMITED, IDA Industrial
Estate, Dublin Road, Loughrea C. Galway, IE, престао
је да важи дана 23.02.2021. године.

Патент број 51699 чији је носилац
H.LUNDBECK A/S, 9, Ottiliavej, DK-2500 ValbyCopenhagen, DK, престао је да важи дана 21.08.2020.
године.

Патент број 50364 чији је носилац EMORY
UNIVERSITY, 2009 Ridgewood Drive, Atlanta,GA
30322, US, престао је да важи дана 17.02.2021.
године.

Патент број 52747 чији је носилац ABBVIE
INC., 1 North Waukegan Road, North Chicago IL
60064, US, престао је да важи дана 27.08.2020.
године.

Патент број 50444 чији је носилац
PHARMACIA&UPJOHN COMPANY LLC, 7000
Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, US; SUGEN
INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US,
престао је да важи дана 16.02.2021. године.

Патент број 52831 чији је носилац EUROCELTIQUE S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653
Luxembourg, LU, престао је да важи дана 30.08.2020.
године.

Патент број 50450 чији је носилац SANOFIAVENTIS DEUTCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50 ,
65929 Frankfurt am Main , DE, престао је да важи
дана 01.03.2021. године.

Патент број 52852 чији је носилац THE
TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE
CITY OF NEW YORK, 412 Low Memorial Library 535
West 116th Street, New York, New York 10027, US,
престао је да важи дана 18.08.2020. године.

Патент број 50455 чији је носилац UCB, S.A.,
Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BE,
престао је да важи дана 22.02.2021. године.

Патент број 53195 чији је носилац CREABILIS
THERAPEUTICS S.P.A., BioIndustry Park, Via Ribes,
5, 10010 Colleretto Giacosa, IT, престао је да важи
дана 26.08.2020. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду16.08.2020. - 15.09.2020. године:

Патент број 53404 чији је носилац
RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079
Ulm, DE, престао је да важи дана 28.08.2020. године.

Патент број 50309 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and
Provinceline Road, P.O. Box 4000, Princeton, NJ 085434000, US, престао је да важи дана 13.09.2020. године.
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Патент број 53794 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE,
престао је да важи дана 02.09.2020. године.
ЗИС / RS / IPO
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Патент број 53802 чији је носилац PAPOVIĆ,
Radonja, Partizanski put 85A, 11450 SopotNemenikuće, RS, престао је да важи дана 18.08.2020.
године.
Патент број 53844 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543, US, престао је да
важи дана 07.09.2020. године.
Патент број 53861 чији је носилац
GLYCOTOPE GMBH, Robert-Rössle-Strasse 10, 13125
Berlin, DE, престао је да важи дана 11.09.2020.
године.
Патент број 54002 чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 27.08.2020.
године.
Патент број 54107 чији је носилац IMV
INNOVTION MARKETING UND VERTRIEBS
GmbH, Tränkestrasse 11, 70597 Stuttgart, DE, престао
је да важи дана 12.09.2020. године.
Патент број 54134 чији је носилац COR
BREVIS D.O.O., Bednjanska 12, 10000 Zagreb, HR,
престао је да важи дана 09.09.2020. године.
Патент број 54244 чији је носилац
DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA, 79 rue de
Miromesnil, 75008 Paris, FR, престао је да важи дана
19.08.2020. године.
Патент број 54257 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 31.08.2020.
године.
Патент број 54387 чији је носилац
AEROMOBIL S.R.O., Búdková 28, 811 04 Bratislava,
SK, престао је да важи дана 23.08.2020. године.

B
Патент број 55115 чији је носилац SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Brüningstraße 50,
65929 Frankfurt am Main, DE; UNIVERSITY OF
ULSTER,
Cromore
Road
Coleraine,
County
Londonderry BT52 1SA, GB, престао је да важи дана
04.09.2020. године.
Патент број 55721 чији је носилац BING
INNOVATIONS, LLC, 5455 North Federal Highway,
Suite N, Boca Raton, FL 33487, US, престао је да важи
дана 06.09.2020. године.
Патент број 55819 чији је носилац 3M
INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY, 3M Center
P.O.Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427, US, престао
је да важи дана 17.08.2020. године.
Патент број 56265 чији је носилац UNITEC
S.P.A., Via Provinciale Cotignola, 20/9, 48022 Lugo
(Ravenna), IT, престао је да важи дана 04.09.2020.
године.
Патент број 56486 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 13.09.2020.
године.
Патент број 56534 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 13.09.2020.
године.
Патент број 56537 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 23.08.2020.
године.
Патент број 56817 чији је носилац LINDE
AKTIENGESELLSCHAFT, Klosterhofstrasse 1, 80331
München, DE, престао је да важи дана 16.08.2020.
године.

Патент број 54506 чији је носилац NOVARTIS
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да
важи дана 01.09.2020. године.

Патент број 56868 чији је носилац
ALLIGATOR BIOSCIENCE AB, Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 70 Lund, SE, престао је да важи
дана 06.09.2020. године.

Патент број 54731 чији је носилац SENOSAN
GMBH, Wilhelm-Klepsch-Strasse 1, 5721 Piesendorf,
AT, престао је да важи дана 02.09.2020. године.

Патент број 56940 чији је носилац
INPHARSEARCH AG, Gubelstrasse 17, 6300 Zug, CH,
престао је да важи дана 23.08.2020. године.

Патент број 54996 чији је носилац VIDEOTEC
S.P.A., Via Friuli 6, 36015 Schio (VI), IT, престао је да
важи дана 13.09.2020. године.

Патент број 57007 чији је носилац PISANO,
Roberto, Via C. Goldoni 29, 31100 Treviso, IT, престао
је да важи дана 20.08.2020. године.
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Патент број 57273 чији је носилац SANOFI,
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи
дана 28.08.2020. године.
Патент број 57288 чији је носилац
CERTAINTEED GYPSUM, INC., 20 Moores Road,
Malvern, PA 19355, US, престао је да важи дана
15.09.2020. године.
Патент број 57511 чији је носилац
SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE,
престао је да важи дана 30.08.2020. године.
Патент број 57557 чији је носилац CELSION
BRANDSCHUTZSYSTEME GMBH, Caminaer Strasse
10, 02627 Radibor, DE, престао је да важи дана
06.09.2020. године.
Патент број 57644 чији је носилац GLAXO
GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
01.09.2020. године.
Патент број 57932 чији је носилац CELANESE
INTERNATIONAL CORPORATION, 222 W. Las
Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, US,
престао је да важи дана 30.08.2020. године.
Патент број 57935 чији је носилац OBO
BETTERMANN GMBH & CO.KG., Hüingser Ring 52,
58710 Menden, DE, престао је да важи дана
09.09.2020. године.
Патент број 58249 чији је носилац RPC
SUPERFOS A/S, Spotorno Allé 8, 2630 Taastrup, DK,
престао је да важи дана 29.08.2020. године.
Патент број 58756 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
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IN 46285, US, престао је да важи дана 09.09.2020.
године.
Патент број 58821 чији је носилац
MILWAUKEE COMPOSITES, INC., 6055 S.
Penssylvania Avenue, Cudahy, WI 53110, US, престао
је да важи дана 20.08.2020. године.
Патент број 58865 чији је носилац PETROVIĆ,
Tomislav, Vase Albanca 10, 18000 Niš, RS, престао је
да важи дана 11.09.2020. године.
Патент број 59194 чији је носилац REATA
PHARMACEUTICALS, INC., 2801 Gateway Drive,
Suite 150, Irving, TX 75063-2648, US, престао је да
важи дана 11.09.2020. године.
Патент број 59221 чији је носилац BAYER
HEALTHCARE LLC, 100 Bayer Boulevard, Whippany,
NJ 07981-0915, US, престао је да важи дана
29.08.2020. године.
Патент број 59651 чији је носилац PREXTON
THERAPEUTICS SA, 14 Chemin des Aulx, 1228 Plan
les Ouates, Geneva, CH, престао је да важи дана
27.08.2020. године.
Патент број 59919 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 22.08.2020. године.
Патент број 59980 чији је носилац AGR S.R.L.,
Via de Sonnaz 19, 10121 Torino, IT, престао је да важи
дана 15.09.2020. године.
Патент број 61039 чији је носилац BIOMARIN
PHARMACEUTICAL INC., 105 Digital Drive, Novato,
CA 94949, US; UNIVERSITY COLLEGE LONDON,
Gower Street, London WC1E 6BT, GB, престао је да
важи дана 11.09.2020. године.
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B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.02.2021. - 15.03.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
50569 промењена је у JAPAN TOBACCO, INC., 1-1,
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105 6927, JP;
Име или адреса носиоца патента рег.број
52375 промењена је у JAPAN TOBACCO, INC., 1-1,
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105 6927, JP;

Име или адреса носиоца патента рег.број
56727 промењена је у CHORD THERAPEUTICS SA,
15 Avenue de Sécheron, 1202 Genève, CH;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58919
промењена
је
у
INTEGRATED
BIOTHERAPEUTICS, INC., 4 Research Court, Suite
300, MD 20850, Rockville, US;
Промена пренос права

Име или адреса носиоца патента рег.број
52670 промењена је у JAPAN TOBACCO, INC., 1-1,
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105 6927, JP;
Име или адреса носиоца патента рег.број
53499 промењена је у JAPAN TOBACCO, INC., 1-1,
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105 6927, JP;
Име или адреса носиоца патента рег.број
54047 промењена је у JAPAN TOBACCO, INC., 1-1,
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105 6927, JP;
Име или адреса носиоца патента рег.број
55544 промењена је у PALETTE LIFE SCIENCES
AB, c/o KISP Fogdevreten 2 A, 171 65 Solna, SE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
55913 промењена је у JAPAN TOBACCO, INC., 1-1,
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105 6927, JP;

ЗИС / RS / IPO

За патент бр. 54520 извршен је пренос на
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES GmbH,
Lunzerstrasse 64, 4030 Linz, AT;
За патент бр. 57067 извршен је пренос на
NEWALR&D LTD, 71-75 Shelton Street, Covent
Garden, London, WC2H 9JQ, UK;
За патент бр. 58919 извршен је пренос на
INTEGRATED BIOTHERAPEUTIC VACCINES,
INC., 4 Research Court, Suite 300, MD 20850,
Rockville, US;
За патент бр. 59608 извршен је пренос на
KANDY THERAPEUTICS LIMITED, 400 South Oak
Way, RG2 6AD, Reading, Berkshire, England , UK;
За патент бр. 61271 извршен је пренос на
ABBOTT DIAGNOSTICS SCARBOROUGH, INC., 10
Southgate Road, Scarborough ME 04074, US;
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01C 7/20
(2006.01)
(11) 1699 U1
A01C 7/04
(2006.01)
(21) MP-2020/0080
(22) 30.11.2020.
(54) KOMPENZATOR GREŠKE U RADU
SETVENOG MEHANIZMA PRECIZNE SEJALICE
SEEDING SKIP COMPENSATOR ON PRECISE
SEEDER
(73) KOSTIĆ, Marko, JNA 58, 21471 Ravno selo, RS;
RADOMIROVIĆ, Dragi, Prote Mateje 8/b, 21000 Novi
Sad, RS; LJUBIČIĆ, Nataša, Stražilovska 17а, 21205
Sremski Karlovci, RS; RADULOVIĆ, Mirjana, Generala
Drapšina 50, 23313 Novi Karlovci, RS; BLAGOJEVIĆ,
Dragana, Alekse Šantića 33, 25220 Crvenka, RS; IVOŠEVIĆ,
Bojana, Šafarikova 9, 21000 Novi Sad, RS; RAJKOVIĆ,
Miloš , Nikole Aleksića 9/2, 21124 Novi Sad, RS
(72) KOSTIĆ, Marko, JNA 58, 21471, Ravno selo, RS;
RADOMIROVIĆ, Dragi, Prote Mateje 8/b, 21000, Novi
Sad, RS; LJUBIČIĆ, Nataša, Stražilovska 17а, 21205,
Sremski Karlovci, RS; RADULOVIĆ, Mirjana, Generala
Drapšina 50, 23313, Novi Karlovci, RS; BLAGOJEVIĆ,
Dragana, Alekse Šantića 33, 25220, Crvenka, RS;
IVOŠEVIĆ, Bojana, Šafarikova 9, 21000, Novi Sad, RS;
RAJKOVIĆ, Miloš , Nikole Aleksića 9/2, 21124,
Novi Sad, RS

DEVICE FOR THE OPTIMAL USE OF WINDABLE
MATERIAL DURING WINDING UP AND/OR
UNWINDING
(73) PARTZSCH SPEZIALDRÄHTE E.K., Ossig 9,
04741 Rosswein, DE
(72) TAUSCHER, Rene, Zwingerstrasse 23, Döbeln,
04720 , DE; NITSCHMANN, Remo, Zum Wasserberg 7
, 04720 Zschaitz-Ottewig, DE; ZORN, Andreas,
Rösschengrundstrasse 5, Döbeln, 04720 , DE
(74) GROZA, Predrag, Carice Milice 3, 11000 Beograd

(51) A44C 15/00 (2006.01)
(11) 1694 U1
A61L 9/12
(2006.01)
(21) MP-2020/0018
(22) 12.05.2020.
(54) OGRLICA SA PRIVESKOM ZA
ISPARAVANJE PARA ETARSKIH ULJA
NECKLACE WITH PENDANT FOR EVAPORATION
OF ESSENTIAL OILS
(73) MITROVIĆ, Svetlana, Žarka Vukovića Pucara 45,
11000 Beograd, RS
(72) MITROVIĆ, Svetlana, Žarka Vukovića Pucara 45,
11000 Beograd, RS
(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 ,
21000 Novi Sad

(51) F15B 5/00
(2006.01)
(11) 1700 U1
(21) MP-2020/0083
(22) 15.10.2020.
(54) POJAČIVAČ PRITISKA VODE
WATER PRESSURE AMPLIFIER
(73) KRAJČINOVIĆ, Borisav, Mitropolita Pavla
Nenadovića 36, 11000 Beograd, RS
(72) KRAJČINOVIĆ, Borisav, Mitropolita Pavla
Nenadovića 36, 11000 Beograd, RS

(51) B65H 63/08 (2006.01)
(11) 1696 U1
B65H 23/06 (2006.01)
B65H 59/04 (2006.01)
B65H 59/10 (2006.01)
(21) MP-2020/0086
(22) 28.06.2018.
(30) DE 29.09.2017. 102017009156.0
(86) WO 28.06.2018. PCT/DE2018/00197
(87) WO 04.04.2019. WO 2019/063031
(96) 28.06.2018. DE2018/00197
(54) UREĐAJ ZA OPTIMALNO KORIŠĆENJE
MATERIJALA ZA NAMOTAVANJE PRI
NAMOTAVANJU I/ILI ODMOTAVANJU

50

(51) E05D 5/02
(2006.01)
(11) 1697 U1
(21) MP-2020/0026
(22) 28.05.2020.
(30) IT 30.05.2019. 202019000001653
(54) ČEŠALJ-ŠARKA ZA PROZORE I VRATA SA
ROTIRAJUĆIM KRILIMA
COMB TYPE HINGE FOR WINDOWS AND DOORS
WITH ROTATABLE LEAF
(73) FAPIM S.P.A., Via delle Cerbaie 114, 55011
Altopascio (Lucca), IT
(72) PACINI, Sergio, Via San Giuseppe 97, 55015
Montecarlo (Lucca), IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd

(51) G06N 3/02
(2006.01)
(11) 1698 U1
G06Q 10/04 (2012.01)
G06Q 50/02 (2012.01)
(21) MP-2020/0037
(22) 20.07.2020.
(54) SISTEM ZA PREDVIĐANJE PRINOSA
VOĆNIH KULTURA
SYSTEM FOR PREDICTING FRUIT YIELDS
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) BLAGOJEVIĆ, Marija, Milićevci b.b., 32205
Čačak, RS; MLADENOVIĆ, Vladimir, Dimitrija
Marjanovića 43, 35250 Paraćin, RS; BLAGOJEVIĆ,
Miladin, Milićevci b.b., 32205 Trbušani, Čačak, RS;
MILOŠEVIĆ, Danijela, Kursulina 2, 32000 Čačak, RS
(74) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU
-Blagojević Marija dr, Svetog Save 65, 32000 Čačak
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(51) H02J 50/10 (2016.01)
(11) 1695 U1
H02J 7/00
(2006.01)
(21) MP-2020/0074
(22) 05.11.2020.
(54) UREĐAJ ZA BEŽIČNO PUNJENJE
BATERIJA PRENOSNIH UREĐAJA UGRAĐEN U
STOLNJAK
DEVICE FOR WIRELESS CHARGING OF
PORTABLE DEVICES BUILT INTO A
TABLECLOTH
(73) MILOŠEVIĆ, Gradimir, Jovana Dučića 7, 22000
Sremska Mitrovica, RS; ZELENJAK, Miroslav, Doktora
Dušana Popovića 32a, 22000 Sremska Mitrovica, RS;
KURUC, Denis, Ilirska 50, 22000 Sremska Mitrovica,
RS; ZELENJAK, Dejan, Doktora Dušana Popovića 32a,
22000 Sremska Mitrovica, RS
(72) MILOŠEVIĆ, Gradimir, Jovana Dučića 7, 22000
Sremska Mitrovica, RS; ZELENJAK, Dejan, Doktora
Dušana Popovića 32a, 22000 Sremska Mitrovica, RS;
ZELENJAK, Miroslav, Doktora Dušana Popovića 32a,
22000 Sremska Mitrovica, RS; KURUC, Denis, Ilirska
50, 22000 Sremska Mitrovica, RS
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.08.2020. - 15.09.2020. године
Мали патент број 1400 чији је носилац SAKIĆ,
Goran, Bulevar Mihajla Pupina 151/2, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 23.08.2020.
године.
Мали патент број 1569 чији је носилац
MITROVIĆ, Ivan, Osiječka 7/2, 11030 Beograd, RS,
престао је да важи дана 29.08.2020. године.
Мали патент број 1577 чији је носилац
BERTA, Pavle, Isidore Sekulić 67, 22300 Stara Pazova,
RS, престао је да важи дана 28.08.2020. године.
Мали патент број 1593 чији је носилац
MILIĆEVIĆ, Filip, Dragojevac bb, 31230 Arilje, RS,
престао је да важи дана 15.09.2020. године.
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Ж

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

Назнчење 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 пријавиоца

(731)

Name and address of the applicant or the holder of
the registration
Name and address of the applicant

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-249
(220) 20.02.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

(540)

Engap
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; -санитарни препарати за употребу у
медицини;- дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу, храна
за бебе; -дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње; фластери, материјали за завијање; материјали
за пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди;
(210) Ж- 2020-810
(220) 02.06.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) "Forever Friends" Fondacija, Булевар Михајла
Пупина 115б, 6. спрат, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Саша М. Павићевић, адвокат , Луке Војводића 55
(540)

(531) 26.03.23; 26.05.04; 26.05.08; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.14; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру, гимнастички и
спортски артикли.
41 образовне услуге, припремање обуке, спортске и
културне активности.

(531) 05.07.09; 24.01.10; 24.01.17; 27.05.13; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04
(591) златно жута, плава, зелена.
(511) 31 бобичасто воће, свеже (свежа боровница).
41 пренос знања и искуства (обучавање).
42
контрола квалитета, саветодавне услуге из
области технологије.
(210) Ж- 2020-1250
(220) 28.07.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) REAL FEEL DOO, Светозара Марковића 31,
21410, Футог, RS
(540)

(531) 03.07.13; 03.07.22; 05.03.13; 05.07.14; 05.07.22;
11.03.14; 25.01.06; 25.07.25; 26.01.04; 26.01.21;
27.03.11; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) зелена, црна, бела, жута, плава, наранџаста, црвена.
(511) 30 чај.
(210) Ж- 2020-1507
(220) 09.09.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) СП АТЛЕТИКА 2 22 ДОО, Страхињића Бана
73а, 11000 Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2020-1207
(220) 20.07.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Славиша Шестић, Колубарска 13,
15353, Мајур-Шабац, RS
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(531) 01.05.15; 06.07.05; 07.05.09; 07.05.25; 07.11.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) црвена, плава, бела, црна и сива
(511) 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, уређаји за вагање,
мерење, сигнализација, надзор (инспекција), хитни
(спасилачки) и наставни уређаји; уређаји и
инструменти
за
вођење,
дистрибуцију,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне струје; уређаји за снимање,
пренос, репродукцију звука или слика; магнетни
носачи података, дискови за снимање, акустични
дискови; компакт дискови, ДВД и други дигитални
медији за снимање; меморијске картице; флеш
меморијске картице; механизми за уређаје за
претплату; благајне, рачунске машине; електронски
уређаји
за
телекомуникације,
аутомобилску
електронску или електронску индустрију за ширу
јавност и индустрију; електрични / електронски
делови; електрични / електронски нумерички уређаји
за приказ; електричне / електронске компоненте;
хардвер; електричне / електронске пасивне
компоненте; опрема за обраду података, рачунари;
софтвер; апликациони софтвер; апликативни софтвер
за мобилне телефоне; апарати за гашење пожара;
алкохометри; електронске публикације (могуће
преузети); заштитне кациге за спорт; наочаре,
сунчане наочаре, спортске наочаре; електронске
плоче за приказ и сензори за подешавање времена;
светлећи и механички индикаторски знакови и
панели; софтвер, укључујући софтвер за рачунарске
игре; софтвер за рачунарске игре за мобилне
телефоне; преносни рачунари; електронски таблети;
аларми и детектори за пожар, топлоту и дим; видео
камере; уређаји за обраду слике; преносни дигитални
електронски уређаји и с тим повезан софтвер;
преносни електронски уређаји за гласовну, видео,
комуникацију
података
и
слике;
батерије,
сувоћелијске батерије, пуњиве батерије, пуњачи,
акумулатори; аудио каблови, видео каблови; машине
и апарати за комуникацију; мобилни мобилни
телефони; маске за мобилне телефоне; пријемници
система глобалног позиционирања (ГПС); паметни
сатови; магнетне картице и паметне картице,
посебно корисничке картице и картице лојалности
(укључене у ову класу) и платне картице (укључене у
ову класу); електронски новчаници; хуманоидни
роботи који укључују вештачку интелигенцију.
10
хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски производи; шав
материјали; терапеутски и помоћни уређаји
прилагођени особама са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за негу
новорођенчади; уређаји, уређаји и производи за
ЗИС / RS / IPO
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сексуалне активности; комплети за клиничку
медицинску употребу који садрже епрувете, тест
плоче и индикаторске дијаграме за процену
резултата испитивања; медицински уређаји и прибор
за примену одмерених доза фармацеутских
производа; боце за медицинске сврхе; каниле у
медицинске сврхе; шприцеви у медицинске сврхе;
бризгалице за медицинске сврхе; монитори откуцаја
срца који се носе током физичких вежби; снимачи
откуцаја срца; монитори срчане фреквенције;
монитори брзине пулса.
12 возила; уређаји за кретање копном, ваздухом или
водом; гуме за аутомобиле; точкови и фелне за
аутомобиле.
14 накит; огрлице; сатови; ручни сатови, сатови;
хронографи; зидни сатови; медаљони, привесци;
брошеви; наруквице; игле (накит); игле за ревере за
тимове и играче (накит); манжете и игле за кравате;
лисице за манжетне; пригодне медаље од
племенитих метала; трофеји, статуе, скулптуре, све
од племенитих метала; украсне капице, новински
привесци за кључеве (привесци); украсни држачи за
кључеве; кованице; медаље за одећу; медаљони за
одећу; футроле за будилице са значкама од
племенитих метала; племенити метали и њихове
легуре; драго камење; сатови и хрометријски
инструменти.
16 књиге за бојање и цртање; часописи; новине;
књиге и часописи, укључујући и оне који су у вези са
спортистима или спортским догађајима; маркери
страница; штампани наставни материјал; бодовни
листови; спискови спортске опреме; спортски
семафори; програми догађаја; албуми догађаја;
албуми за фотографије; књиге са аутограмима,
штампани распореди, брошуре; фотографије играча
за колекционаре; налепнице на бранику, налепнице,
бележнице,
албуми
налепница;
плакати;
фотографије; столњаци од папира; салвете од
папира; папирне кесе; позивнице; честитке; папир за
умотавање поклона; поставите простирке од папира;
вреће за смеће од папира или пластичних материјала;
папир за умотавање хране; торбе за конзервирање
хране; филтери за кафу од папира; етикете (не од
текстила); ручници од папира; тоалет папир; салвете
за уклањање шминке; марамице од папира и картона;
џепне марамице (од папира); прибор за писање и
наставни материјал (осим апарата); писаћи папир;
папир за копирање; коверте; јастучићи за писање;
корице за документе; папирна марамица; вежбанке;
листови папира за вођење белешки; папир за писање;
везивни папир; датотеке докумената; папир за
покривање књига; светлећи папир; самољепљиви
папир за бележење; тегови за папир; храпав папир;
платнени папир; значке или ознаке од папира;
заставе од папира; папирни натписи; инструменти за
писање; оловке; оловке; хемијске оловке; комплети
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оловке, хемијске оловке и оловке; фломастери;
фломастери и фломастери; оловке за обележавање;
мастила, јастучићи са мастилом, мокри печати;
писаће машине (електричне или неелектричне);
литографије, литографије (уметничка дела); слике
(слике), урамљене или урамљене; кутије за боје,
оловке у боји; креде; украси за оловке; блокови за
штампу; адресари; лични организатори папира; мапе
пута; карте, улазнице, банковни чекови; стрипови;
календари; разгледнице; штампане рекламне табле
од папира или картона, папирни натписи и опрема за
игре улога у облику приручника за игре који су
обухваћени
овом
класом;
трансфери
(декалкоманије);
самолепљиве
етикете;
канцеларијски прибор [осим намештаја]; течности за
корекцију; гуме не гумице; резаље; држачи и
контејнери за канцеларијске предмете; спајалице;
thumbtacks[игле за цртање]; владари; лепљиве траке
за канцеларијски материјал, дозатори за лепљиве
траке; спајалице; матрице; датотеке докумената;
копче за булдоге; футроле за свеске; торбе за визит
карте; кладионице; марке [печати]; поштанске марке;
кредитне картице, телефонске картице, електронски
новчаници, путне карте и показне карте, гаранцијске
картице и дебитне картице које нису магнетне и од
папира или картона; папирне ознаке за пртљаг;
кофери за пасоше; путничке чекове; случајеви
чековних књижица; папир, картон; производи за
штампу (штампа); књиговешки материјал; лепкови
(лепкови) за канцеларијске или кућне сврхе;
материјали уметника; четке за боје; пластични
материјали за паковање (који нису обухваћени
другим класама); врста штампе; блокови за штампу;
обујмице за новац (металне); актовке.
18 торбе од коже и имитације коже; производи од
коже и имитације коже; пртљажне и торбе за
ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови за
ходање; бичеви, запрега и седларски производи;
животињске коже; спортске торбе (осим оних
дизајнираних за робу коју садрже); торбе за
слободно време; путне торбе; ранчеви; торбе; касете
за каиш; ташне; кожне торбе; торбе за плажу; торбе
за одећу (за путовања).
21 посуђе и посуде за домаћинство или кухињу;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке (осим четкица за
боје); материјали за израду четкица; производи за
чишћење;
челична
вуна;
необрађено
или
полуобрађено стакло (осим грађевинског стакла);
стаклени производи, порцелан и земљани производи;
шоље; инструменти за чишћење одеће; четкице за
зубе; електричне четкице за зубе.
24 постељина; тканине [текстил]; капице [јоргане]:
постељина; јастучнице за јастуке; завесе, завесе за
туширање; тканине за завесе; постељина; пешкири за
руке, постељина за купање, крпе за чишћење; ћебад;
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марамице (од текстила); зидне завесе од текстила;
заставе; банери; платнени натписи; столњаци који нису
од папира; етикете од текстилних материјала; тканине и
текстилни производи који нису обухваћени другим
класама; покривачи за кревете и столове.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
27 теписи, простирке, отирачи и простирке, линолеум и
други материјали за покривање постојећих подова;
вештачка трава; теписи за гимнастику; теписи за јогу;
простирке за вежбање; подни покривачи у теретанама;
гумени подни покривачи; отпорне тврде површинске
облоге за подове, зидове и друге површине; зидне завесе
(нетекстилне).
28 игре, играчке; уређаји за видео игре; гимнастички и
спортски артикли; украси за јелке; карте за играње;
плишане играчке; картице за гребање за игре на срећу.
29
месо; риба; живина; екстракти меса;
конзервиране рибе и меса; кувано воће и поврће;
конзервирано воће и поврће; јестива уља и масти;
чипс; помфрит; припремљени ораси; џемови;
мармеладе и желеи; млеко; производи на бази млека,
млечни производи; сиреви; млеко на бази соје
[синтетичко млеко]; сушено, конзервирано и дубоко
смрзнуто воће и поврће; јаја.
30
кафа, чај, какао и замена кафа; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладолед; сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед [замрзнута вода].
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
35 оглашавање; ширење рекламне материје кроз све
медије, посебно у облику тематских порука
усредсређених на људске вредности; оглашавање
спонзорисањем;
интернет
оглашавање
и
маркетиншке услуге; пословни менаџмент; пословна
администрација;
канцеларијске
функције;
промотивно рекламирање производа и услуга трећим
лицима путем договора о спонзорству и договора о
уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским догађајима, посебно са међународних
атлетских такмичења; промовисање добара и услуга
других путем онога што се назива почетним
фактором интереса који наводи јавност да разматра
робу или услуге представљене јавности са
знаковима, амблеми ма или порукама које могу да
привуку њену пажњу; промовисање добара и услуга
других
путем
такозваног
преноса
слике;
изнајмљивање простора за оглашавање свих врста и
на свим медијима, било дигиталним или не; пословна
администрација учешћа националних тимова на
међународном атлетском такмичењу и промовисање
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подршке
тим
тимовима
код
јавности
и
заинтересованих кругова; саветовање о пословној
администрацији; услуге уноса и обраде података;
приређивање изложби у пословне или рекламне
сврхе; промовисање спортских такмичења и догађаја
за употребу других; промовисање концерата и
културних
догађаја
за
друге;
пружање
документације, и то директно оглашавање путем
поште,
дистрибуција
рекламног
материјала,
дистрибуција узорака, репродукција докумената;
одржавање
рачунарских
база
података;
компјутеризовано управљање датотекама, наиме
управљање дигиталним датотекама које укључују
портфељ слика и видео секвенци намењених за
употребу под лиценцом у традиционалном
оглашавању и у моралном оглашавању; услуге етрговине, односно пружање информација о роби
путем телекомуникационих мрежа у сврху
рекламирања и продаје; малопродајне услуге или
велепродајне услуге одеће, обуће, покривала за
главу; малопродајне услуге или велепродајне услуге
спортских производа; малопродајне услуге или
велепродајне
услуге
накита,
хоролошких
инструмената, модних додатака, торби, сувенира.
36
услуге осигурања; финансијске послове;
банкарство;
новчани
послови;
послови
са
некретнинама;
услуге
кредитних
картица;
финансирање спортских и културних активности;
спровођење финансијских програма за подршку и
помоћ у области спорта.
38
телекомуникације; емитовање телевизијског
програма, емитовање телевизијских програма (уживо
или снимљених) у области спорта; мобилна
телефонска комуникација; комуникација путем
електронских рачунарских терминала, база података
и телекомуникационих мрежа повезаних на
Интернет; телефонска комуникација; емитовање
кабловске телевизије; радио емитовање; новинске
агенције; пружање приступа комерцијалној веб
локацији на Интернету; радио и телевизијско
емитовање путем Интернета; електронска пошта;
пружање приступа информативним билтенима о
рачунару и онлајн форумима за дискусију; пружање
приступа интернетским линијама за причу, собама за
причу и форумима, укључујући мобилни Интернет;
пренос порука и слика путем рачунара; услуге
телекомуникационих веза са Интернетом или базама
података; пружање приступа веб локацијама са
дигиталном музиком на Интернету; стреаминг
услуге; изнајмљивање времена приступа централној
бази
података
(телекомуникације);
пружање
приступа претраживачима; пружање приступа
Интернет
форумима;
изнајмљивање
времена
приступа централној бази података сервера;
изнајмљивање времена приступа рачунарској бази
података (телекомуникационе услуге); електронски
ЗИС / RS / IPO

Ж
пренос података, слика, докумената и аудио и видео
података, укључујући текстове, картице, писма,
поруке, маилове, анимације и е-маилове, путем
локалних или глобалних комуникационих мрежа,
укључујући Интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилну комуникацију мреже, мобилне и
сателитске мреже; електронски пренос софтвера
преко локалних или глобалних комуникационих
мрежа, укључујући Интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилне комуникационе мреже, мобилне
и сателитске мреже; пружање приступа базама
података
и
локалним
или
глобалним
комуникационим мрежама, укључујући Интернет,
интранете,
екстранете,
телевизију,
мобилну
комуникацију, мобилне и сателитске мреже; пренос
и преношење порука, односно електронски пренос
порука; телекомуникационе услуге за ширење
информација мобилним телефоном, пренос података
на мобилне телефоне; комуникација мобилним
телефоном; пренос и пријем гласовне комуникације;
пренос и пријем на мрежи са додатом вредношћу;
изнајмљивање времена приступа центру сервера базе
података;
пружање
приступа
информативној
интернет страници у области спорта.
39
транспорт; паковање и складиштење робе;
организација путовања; складиштење медија који
садрже непокретне и покретне слике; изнајмљивање
аутомобила; пружање савета у вези са транспортом;
пружање информација у вези са транспортом;
пружање информација у вези са путовањима;
консултантске услуге у вези са путовањима,
превозом и складиштењем.
41 организација спортских такмичења; организација
међународног такмичења у атлетици; организација и
вођење забавних међународних спортских догађаја;
организација спортских такмичења и вођење забаве у
природи;
организација
међународног
атлетског
такмичења и вођење забаве у природи; услуге забаве,
односно организација и анимација низа спортских
догађаја, преношених уживо или снимљених, за
дистрибуцију свим медијима; услуге забаве у природи
професионалних спортиста који учествују у спортским
такмичењима; пружање информација у области забаве,
односно спорта, пружених на мрежи из рачунарске базе
података или са Интернета или из друге бежичне
електронске
комуникационе
мреже;
пружање
образовних информација у областима спорта, које се
пружају на мрежи из рачунарске базе података или са
Интернета или из друге бежичне електронске
комуникационе мреже; пружање информација у области
забаве и спортских догађаја путем веб странице на
мрежи; пружање информација које нуде везе до вести из
области спорта и чланака из области спорта путем
интерактивне веб странице; пружање обуке; забава;
спортске и културне активности; телевизијска спортска и
културна забава; организација спортских и културних
57
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догађаја и активности; организација изложби у културне
и образовне сврхе; организовање лутрија и такмичења;
услуге клађења и коцкања у вези са спортом или у вези
са њим; услуге клађења путем интернета; забавне услуге
које се пружају током спортских догађаја или у вези са
спортским догађајима; пружање забаве на мрежи у
облику турнира у играма, виртуелних спортских лига и
игара; обезбеђивање спортских објеката; изнајмљивање
аудио и видео опреме; продукција филмова, осим
рекламних филмова; продукција звучних и видео записа;
презентација и дистрибуција филмова и звучних и видео
записа; изнајмљивање филмова и звучних и видео
записа; изнајмљивање и / или пружање путем
рачунарске мреже интерактивних производа за
образовање и забаву, и то интерактивних компакт
дискова, ЦД-РОМ-ова, рачунарских игара; забава,
односно презентација интерактивног образовања и
производа за забаву, односно интерактивни компакт
дискови, ЦД-РОМ-ова, рачунарске игре; продукција
телевизијских и радио програма и видео касета; радио и
телевизија о спортским догађајима (услуге извештача
вести); резервација карата за спортске догађаје и
представе; распоред спортских догађаја; интерактивна
забава; пружање игара на Интернету; услуге пружања
информација у вези са забавом или образовањем,
пружене на мрежи из банке података или са Интернета;
пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање књига, часописа, текстова (осим
рекламних) и периодичних публикација; објављивање
текстова (осим рекламних), укључујући прописе, норме
и стандарде у области спорта, а нарочито у атлетици:
пружање
спортских
резултата;
изнајмљивање
снимљених звукова и слика; услуге аудио продукције;
услуге
уређивања
и
издавања;
објављивање
статистичких података о спортским резултатима и
оценама публике за спортска такмичења; услуге
пружања информација у смислу забаве; додела награда
којима се награђују аутори изузетних дела или
представа; договарање и вођење свечаности у вези са
доделом награда и награда.
42
научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; хостинг
веб дневника [блогова]; хостинг и пружање
електронских платформи за размену и пренос података;
пружање софтверских апликација које се не могу
преузети путем веб локације у вези са класификованим
огласима, виртуелним заједницама, друштвеним
медијима, уобичајеном употребом текстова, слика и
аудиовизуелних садржаја; пружање, путем Интернет
платформе, интерактивних рачунарских апликација
које омогућавају корисницима да забележе (лично
оцењивање) перформансе спортиста, гласају за
спортисте, као и бележе своје коментаре, а такође им
омогућава да консултују оцене, гласове и коментаре
других корисника; хостинг и пружање Интернет
платформе
која
омогућава
корисницима
да
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идентификују и гласају за спортисте који учествују на
међународном спортском такмичењу; техничко
планирање и концепција спортских инсталација;
техничке ревизије пројеката за развој и стварање
спортских објеката; инспекција, контрола, надзор,
ревизија и сертификација квалитета робе и услуга и
њихове усклађености са националним и међународним
нормама, законима, практичним прописима и
стандардима; услуге испитивања усаглашености;
саветовање у вези са контролом квалитета; услуге
консултантског рада на рачунару; развој софтвера;
услуге
контроле
квалитета
за
сервисирање,
подмазивање, одржавање и поправку возила, мотора и
машина.
43
услуге ресторана, кетеринг, снек барова;
угоститељске услуге, пружање хране и пића; услуге
угоститељства за храну и пиће; хотелске услуге;
обезбеђивање хране и пића и смештај, резервација
хотелских соба и привремени смештај; угоститељске
услуге, односно пружање хране и пића у контексту
спортских или забавних догађаја.
45 правне услуге, укључујући покретање правних
поступака намењених спречавању или борби потив
фалсификовања
и
оглашавање
из
заседе;
лиценцирање права интелектуалне својине; услуге
обезбеђења за заштиту имовине и појединаца у
оквиру организовања културних и спортских
догађаја и такмичења; услуге онлајн друштвених
мрежа; услуге лобирања, осим у комерцијалне сврхе.
(210) Ж- 2020-1516
(220) 10.09.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Elkem ASA, Drammensveien 169, 0277 Oslo, NO
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

StainSeed
(511) 6 феросиликон, феролегуре за гвожђе и челик.
(210) Ж- 2020-1547
(220) 11.09.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za
DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења
79, 21101 Нови Сад
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 03.11.01; 26.01.03; 27.03.03; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црвена - PANTONE 1795 C 5 - M 100 - Y 93 - K
0 R 220 - G 13 - B 31 # dc0d1f, плава - PANTONE 293
C 100 - M 75 - Y 10 - K 5 R 4 - G 40 - B 140 # 04468 c
, црна -PANTONE BLACK C 0 - M 0 - Y 0 - K 100 R
29 - G 29 - B 27 # 1d1d1b , бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0
R 255 - G 255 - B 255 #
(511) 3 немедицинска козметика и тоалетни препарати.
5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди; хербициди.
31 храна и пиће за животиње.
(210) Ж- 2020-1579
(220) 18.09.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) ADOC d.o.o. Beograd, Милорада Јовановића
11, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Дејан П. Богдановић, Влајковићева 28,
11000 Београд
(540)

Melaxin
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2020-1613
(220) 23.09.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I
MARKETING PINK INTERNATIONAL
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC),
Незнаног Јунака 1, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.15.21; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO
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(591) црвена и бела
(511) 9 3Д наочаре; close-up сочива; антене; апарати
за даљинско управљање; апарати за интерну
комуникацију; апарати за пренос звука; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
снимање звука; апарати за чишћење дискова са
снимљеним звуком; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; аудио и видео
пријемници; аудио интерфејси; аудио миксете; видео
екрани; видео касете; видео пројектори; видео
рекордери; видео телефони; видео-траке; визири за
шлемове; високофреквентни апарати; говорне цеви;
грамофони; графички елементи за мобилне телефоне
који се могу преузети са интернета; датотеке слика
које се могу преузимати; двд плејери; дигитални
знаци; дигитални рамови за фотографије; диск
драјвери за рачунаре; дискови за снимање звука;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске оловке [за видеодисплеје]; електронске партитуре које се могу
преузети он-лајн; електронске публикације које се
могу преузимати; електронске табле за обавештења;
електронски новчаници који се могу преузимати;
електронски нумерички дисплеји; електронски
планери; емотикони за мобилне телефоне који се
могу преузети; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; интерфејси за рачунаре; касете за видео
игре; касетофони; кациге за виртуелну стварност;
кодиране картице за откључавање; кодиране
магнетне
картице;
кодиране
наруквице
за
идентификацију,
магнетне;
командне
ручице
[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео
игре; компакт дискови [аудио-видео]; компакт диск
плејери; лаптоп рачунари; магнетни носиоци
података; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; меморијске картице за машине за видео
игре; микропроцесори; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; мобилни телефони;
модеми; монитори [компјутерска опрема]; монитори
[компјутерски програми]; навлаке за PDA уређаје
[личне дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за
лаптопове; навлаке за паметне телефоне; наочаре за
сунце;
наочаре
[оптика];
наочаре
против
заслепљивања; наутички апарати и инструменти;
ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; носиви
монитори са видео дисплејем; носиви рачунари;
ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; паметне наочаре;
паметни сатови; панцир прслуци за заштиту од
метака;
подлоге
за
"мишеве";
преносници
електронских сигнала; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; радио апарати; радио пејџери;
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Ж
рачунари; рачунарска меморија, уређаји; рачунарске
софтверске платформе, снимљене или даунлодоване;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер, снимљени; сигурносни рефлектујући
прслуци; сигурносни токени [уређаји за кодирање];
слушалице; слушалице за комуникацију на даљину;
смартфони [паметни телефони]; софтвер за чување
екрана на рачунару, снимљен или даунлодован;
софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети;
софтвери за рачунарске игре, снимљени; таблет
рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; телевизијски апарати; телевизијски
апарати који се покрећу кованицама; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
телекомуникациони преносници; тонски носачи
звука; торбе за лаптопове; украсни магнети; уређаји
за електричне и електронске ефекте за музичке
инструменте; уређаји за пројектовање виртуелних
тастатура; УСБ прикључци; флопи дискови;
флуоресцентни екрани; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; штитници
главе за спорт; штитови за лице за раднике.
16 албуми; алманаси; амбалажа за флаше од папира
или картона; аташе мапе; бележнице; беџеви са
именом [канцеларијски прибор]; блокови за цртање;
блокови [канцеларијски материјал]; ваучери;
вискозни папир за умотавање, украсни папир;
воштани папир; грбови [папирни печати]; дописнице
за најаву посебних догађаја; држачи за оловке;
држачи оловака; држачи списа, докумената
[канцеларијски прибор]; држачи страница књига;
етикете од папира или картона; заставе од папира;
индекс регистри; календари; карте; картон; каталози;
коверте; конусне папирне кесе; летци, флајери;
листови папира [канцеларијски]; марамице од
папира; марамице од папира за чишћење; навлаке за
картице са именом; надстолњаци од папира;
налепнице [канцеларијски прибор]; налив пера и
хемијске оловке [канцеларијски прибор]; натписи од
папира или картона; несесери са прибором за
писање; огласни панои од папира или картона;
омотачи за флаше од картона или папира; омоти за
папир; омоти [канцеларијски материјал]; памфлети;
папир; папир за копирање; папир за писање;
периодичне публикације; плакати од папира или
картона;
пластификатори
докумената
за
канцеларијску употребу; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; постери; прекривачи столова од папира;
свеске; светлећи папир; столњаци од папира; стоне
салвете од папира; фасцикле за списе [канцеларијски
прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал];
штампане публикације; штампане ствари; штампани
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материјал [вискока штампа]; штампани роковници;
штампарски бланкети, који нису од текстила;
штампарски комплети, покретни [ канцеларијски
реквизит].
35 ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; ажурирање огласних материјала;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; дистрибуција рекламног материјала;
економске прогнозе; изнајмљивање билборда [паноа
за рекламирање]; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме;
изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање
продајних
штандова; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање тржишта; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације
у
рекламирању;
непосредно
оглашавање путем поште; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [рау per click оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање сајмова; писање рекламних
текстова; писање текстова за рекламне намене;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спортских догађаја;
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; 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; управљање програмима лојалности
потрошача; уређивање излога; услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
корпорагивне комуникације; 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
ЗИС / RS / IPO
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музике која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге посредовања
у трговини; услуге праћења тржишта; услуге
праћења штампе; услуге телемаркетинга; циљни
маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пејџинг
услуге, радиом, телефоном или другим видом
електронског комуницирања; пренос видео садржаја
на захтев; пренос дигиталних датотека; пренос
електронске поште; пренос подкаст садржаја; пренос
порука и слика посредством рачунара; пренос
честитки путем интернета; пружање информација у
области телекомуникација; пружање услуга онлајн
форума; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; радио комуникације;
сателитски пренос; телеграфске услуге; телефонске
комуникације;
телефонске
услуге;
услуге
видеоконференција; услуге говорне поште; услуге
електронског билтена [тепекомуникационе услуге];
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним
мрежама.
41 дистрибуција филмова; електронско издаваштво;
забава посредством радија; издавање текстова, осим
рекламних текстова; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
рекордера;
изнајмљивање
видео
трака;
изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за
осветљаваље позоришних и телевизијскох студија;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање
филмова; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организоваље и
вођење образовних форума уживо; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
ЗИС / RS / IPO
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организовање такмичења [образовних или забавних];
писање сценарија; писање текстова; писање
сценарија, изузев за рекламне сврхе; подучавање;
пренос знања и искуства [обучавање]; продукција
музике; продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање корисничких оцена у забавне и културне
сврхе; пружање корисничких прегледа у забавне и
културне сврхе; пружање услуга у области забаве и
разоноде; пружање услуга у области образоваља;
режирање филмова, осим рекламних филмова;
снимање видеорекордером; телевизијска забава;
титловање; услуге графичке обраде, осим у рекламне
сврхе; услуге игара пружених онлајн са рачунарске
мреже; услуге караока; услуге монтаже видео записа
за манифестације; услуге музеја [презентације,
изложбе]; услуге ноћних клубова [забава]; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; услуге репортерског
извештавања; услуге синхронизовања; услуге
стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев; услуге стављаља 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.
(210) Ж- 2020-1811
(220) 19.10.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Legaltech solutions d.o.o. Beograd-Vračar,
Булевар краља Александра 28, 11000, Београд, RS
(740) Тијана Којовић, Булевар краља Александра 28,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.04
(591) тамно плаво, светло плаво, бело
(511) 9 подаци који су снимљени и који се могу
преузети, рачунарски софтвер; Апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер, снимљени.
35 оглашавање; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским
базама
података;
компјутерско
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управљање подацима; обрада текста; пословно
управљање
и
организационо
саветовање;
професионалне пословне консултације; саветодавне
услуге у пословном управљању; консултације у вези
са пословним организовањем; консултације у
пословном управљању; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података.
38 пренос дигиталних датотека.
42 пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; Ажурирање рачунарског софтвера;
електронско похрањивање података; изнајмљивање
рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског
софтвера;
пружање
корисничких
услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; рачунарско програмирање; рачунарство
у облаку; саветовање у области рачунарског
софтвера; софтвер у виду сервиса [СааС].
45
услуге припреме правних докумената;
лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге];
лиценцирање интелектуалне својине.
(210) Ж- 2020-1812
(220) 19.10.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Legaltech solutions d.o.o. Beograd-Vračar,
Булевар краља Александра 28, 11000, Београд, RS
(740) Тијана Којовић, Булевар краља Александра 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плаво, светло плаво, бело
(511) 9 подаци који су снимљени и који се могу
преузети, рачунарски софтвер; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер, снимљени.
35 оглашавање; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским
базама
података;
компјутерско
управљање подацима; обрада текста; пословно
управљање
и
организационо
саветовање;
професионалне пословне консултације; саветодавне
услуге у пословном управљању; консултације у вези
са пословним организовањем; консултације у
пословном управљању; прикупљање информација у
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компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података.
38 пренос дигиталних датотека.
42 пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
електронско похрањивање података; изнајмљивање
рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског
софтвера;
пружање
корисничких
услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; рачунарско програмирање; рачунарство
у облаку; саветовање у области рачунарског
софтвера; софтвер у виду сервиса [СааС].
45
услуге припреме правних докумената;
лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге];
лиценцирање интелектуалне својине.
(210) Ж- 2020-1920
(220) 03.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Karing d.o.o., Ресавска 23, Београд, RS
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.12; 26.01.19; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.21; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, плава, бела, црна.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; проналажење
особља; психолошко тестирање за избор запослених;
услуге корпоративне комуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; академије
[образовне]; услуге разоноде; учење на даљину;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава, обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке; издавање књига; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
пружање услуга у области образовања; припрема и
вођење семинара; организовање и вођење радионица
[обука]; професионално усмеравање [саветовање у
вези са образовањем или обуком]; писање текстова;
обука [тренирање]; подучавање; организовање и
вођење образовних форума уживо; пренос знања и
искуства [обучавање].
45 правне услуге; посредовања, услуге медијације;
консултације о интелектуалној својини; менаџмент
ауторских права; лиценцирање интелектуалне
својине; праћење права интелектуалне својине за
правно саветодавне сврхе; истраживање у правним
стварима; услуге припреме правних докумената.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
(210) Ж- 2020-1941
(220) 05.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(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
(511) 36 осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
(210) Ж- 2020-1986
(220) 16.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Биљана Типсаревић and Милица Павловић,
Трешњиног цвета 9, 11000, Београд, RS i
Омладинских бригада 86ж, Нови Београд, RS
(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско
ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд
(540)

Ж
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 29.01.04
(591) тамноплава.
(511) 20
канцеларијски намештај; намештај;
столице; седишта; наслоњаче, лежаљке; наслони за
главу (намештај); фотеље; прекривачи, јоргани,
јастуци за кревете, осим постељине; јастучићи;
душеци; дивани и софе; кревети; опрема за кревете,
неметална; јастуци; ваљак јастуци.
22 материјал за пуњење; материјали за постављање
и пуњење који нису од гуме или пластике, нити од
папира или картона; материјали за тапацирање
(пуњење) који нису од гуме или пластике, нити од
папира или картона.
24 простирке за кревете; штеп деке; прекривачи за
кревете; покривачи за душеке; прекривачи за
намештај (непричвршћени); ћебад за кревете.
(210) Ж- 2020-2013
(220) 18.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA ,
Потес Румска петља 5, 22400, Рума, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 05.05.01; 27.03.11; 27.05.01
(511) 14 драгоцени метали и њихове легуре; накит,
драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
40
завршна обрада текстила; посребривање;
избељивање тканина; порубљивање одеће; шивење
женске одеће по мери; поступак трајног пеглања
тканина; бојење обуће; бојење коже; бојење крзна;
сечење тканина; позлаћивање; импрегнација одеће;
обрађивање вуне; обрада коже; бојење текстила;
обрада тканина; обрада текстила; бојење тканина;
обрађивање коже.
(210) Ж- 2020-2011
(220) 18.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA ,
Потес Румска петља 5, 22400, Рума, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.22; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамноплава, бела.
(511) 20
канцеларијски намештај; намештај;
столице; седишта; наслоњаче, лежаљке; наслони за
главу (намештај); фотеље; прекривачи, јоргани,
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Ж
јастуци за кревете, осим постељине; јастучићи;
душеци; дивани и софе; кревети; опрема за кревете,
неметална; јастуци; ваљак јастуци.
22 материјал за пуњење; материјали за постављање
и пуњење који нису од гуме или пластике, нити од
папира или картона; материјали за тапацирање
(пуњење) који нису од гуме или пластике, нити од
папира или картона.
24 простирке за кревете; штеп деке; прекривачи за
кревете; покривачи за душеке; прекривачи за
намештај (непричвршћени); ћебад за кревете.
(210) Ж- 2020-2039
(220) 23.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) FERRERO TRADING LUX S.A., 16, ROUTE
DE TRÈVES, L-2633 SENNINGERBERG, LU
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.14; 05.07.06; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.07
(591) браон, бела, тамнозелена, светлозелена.
(511) 31 Сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семење;
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; орашасти плодови.
4
Медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства; узгајање биљака; услуге неге биљака;
консултантске услуге у вези са узгојем биљака.

(540)

(531) 25.01.19; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна, црвена, сива.
(511) 33 вино.
(210) Ж- 2020-2041
(220) 23.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Akcionarsko društvo za proizvodstvo I promet
na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ eksport import
AD-Kavadaric, 8. septemvri 5, Kavadarci, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(531) 01.03.06; 01.15.24; 02.01.09; 02.01.12; 02.01.20;
02.03.04; 02.07.16; 02.07.23; 02.09.14; 05.03.13;
06.03.11; 06.03.14; 06.03.20; 11.03.02; 19.01.05;
24.01.15; 24.01.17; 27.05.02; 29.01.14
(591) црна, браон, зелена, сива.
(511) 33 вино.
(210) Ж- 2020-2094
(220) 01.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Alterna International d.o.o. Beograd, Јурија
Гагарина 28, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2020-2040
(220) 23.11.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Akcionarsko društvo za proizvodstvo I promet
na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ eksport import
AD-Kavadaric, 8. septemvri 5, Kavadarci, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
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(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена и морнарско плава.
(511) 16 новине, часописи и магазини.
35 услуге посредовања у трговини.
41 продукција ТВ и радио емисија; продукција
подкаста; мултимедијално издавање часописа,
магазина и новина; издавање електронских новина и
магазина којима је могуће приступити путем
глобалне рачунарске мреже.
(210) Ж- 2020-2104
(220) 02.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Alo media system d.o.o. Beograd, Косовска
26/III, 11000, Београд, RS
(740) Марија Радовановић, Кнеза Милоша 28,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.04; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 16 дневне новине; новинарски нотеси; новине;
новине са великим тиражом; новински папир;
новински стрипови [штампани материјал]; цртане
приче у новинама [штампани материјал]; часописи
као прилози новинама.
35 обезбеђивање огласног простора у периодичним
часописима, новинама и магазинима; рекламне
услуге у периодичним часописима, брошурама и
новинама; услуге претплате на новине за друге;
дељење реклама за друге преко интернета; дељење
реклама преко интернета; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
огласног простора преко интернета; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
информативне,
саветодавне
и
консултантске услуге које се односе на пословно
управљање и пословну администрацију која се пружа
електронским путем или преко интернета;
обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора на
интернету; обезбеђивање простора на интернет
страницама за рекламирање роба и услуга;
објављивање
комерцијалног
именика
са
информацијама
на
интернету;
организовање
интернет аукција.
ЗИС / RS / IPO

Ж
41 издавање електронских новина којима је могуће
приступити путем глобалне рачунарске мреже;
издавање и уређивање књига, новина и периодичних
часописа; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига,
периодичних издања, часописа, новина и билтена;
издавање књига, часописа и новина на интернету;
издавање
новина;
изнајмљивање
новина
и
часописа; мултимедијално издавање магазина,
часописа и новина.
(210) Ж- 2020-2105
(220) 02.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Alo media system d.o.o. Beograd, Косовска
26/III, 11000, Београд, RS
(740) Марија Радовановић, Кнеза Милоша 28,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.04; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 9 електронске новине које се могу преузети;
електронски рекламни екрани; светлеће рекламе.
16 дневне новине; новинарски нотеси; новине;
новине са великим тиражом; новински папир;
новински стрипови [штампани материјал]; цртане
приче у новинама [штампани материјал]; часописи
као прилози новинама.
35 обезбеђивање огласног простора у периодичним
часописима, новинама и магазинима; рекламне
услуге у периодичним часописима, брошурама и
новинама; услуге претплате на новине за друге;
дељење реклама за друге преко интернета; дељење
реклама преко интернета; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
огласног простора преко интернета; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
информативне,
саветодавне
и
консултантске услуге које се односе на пословно
управљање и пословну администрацију која се пружа
електронским путем или преко интернета;
обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора на
интернету; обезбеђивање простора на интернет
65

Ж
страницама за рекламирање роба и услуга;
објављивање
комерцијалног
именика
са
информацијама
на
интернету;
организовање
интернет аукција.
41 издавање електронских новина којима је могуће
приступити путем глобалне рачунарске мреже;
издавање и уређивање књига, новина и периодичних
часописа; издавање и уређивање књига, новина
и часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига,
периодичних издања, часописа, новина и билтена;
издавање књига, часописа и новина на интернету;
издавање
новина;
изнајмљивање
новина
и
часописа; мултимедијално издавање магазина,
часописа и новина.
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цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње; храна и пиће за животиње; слад.
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
33 алкохолна пића изузев пива.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-2181
(220) 10.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-2177
(220) 09.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Blossom Village društvo sa ograničenom
odgovornošću Sremska Kamenica, Милице
Стојадиновић-Српкиње 18, 21208, Сремска
Каменица-Нови Сад, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
(531) 01.15.21; 05.07.06; 08.07.05; 08.07.08; 19.03.05;
27.05.01; 27.05.03; 29.01.15
(591) црвена, плава, жута, браон, црна, бела.
(511) 30 грицкалице на бази кукуруза.

(531) 02.09.01; 05.07.13; 28.05.00
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
30
кафа, чај, какао и 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).
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;
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(210) Ж- 2020-2184
(220) 11.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ZAJEDNO JE UKUSNIJE
(511) 32 пива; безалкохолна пића, укључујући
пијаћу воду, ароматизовану воду, минералну и
газирану воду; освежавајућа безалкохолна пића,
енергетска пића и спортска пића; воћни напици и
сокови
укључујући
кокосову
воду;
друга
безалкохолна пића, укључујући сирупе, концентрате,
прашкове и друге препарате за прављење напитака.
(210) Ж- 2020-2205
(220) 14.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Ранко Ђуровић, Васка Калуђеровића 58,
24322, Ловћенац, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Тања Дугоњић, Браће Рибникар
56/407, 21000, Нови Сад
(540)

Ж
(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд
(540)

ERESTAN
(511) 5 биљне капсуле за повећање потенције код
мушкараца; биљни екстракти за медицинске намене;
биљни екстракти за фармацеутске намене; биолошки
препарати за употребу у медицини; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
додаци исхрани; лекови за људску употребу; лекови
за медицинску употребу; препарати за побољшање
плодности.
35 управљање продајом; оглашавање и промотивна
продаја услуга; управљање програмима за подстицај
продаје; услуге промотивне продаје производа;
оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и
услугама; промоција продаје уз помоћ аудиовизуелних
средстава; пружање информација у вези са
комерцијалном продајом; рекламне услуге које се
односе на продају робе; оглашавање и промотивна
продаја у вези са робом и услугама доступним на
интернету; презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; дељење
реклама преко интернета; дистрибуција реклама и
комерцијалних објава; саветовање за рекламу и
маркетинг; услуге рекламе и маркетинга; дистрибуција
узорака; дистрибуција рекламног материјала; пословно
саветовање
и
услуге
информисања.
44 информисање пацијената о употреби лекова;
консултантске и информативне услуге које се
пружају путем интернета у вези са фармацеутским
производима; консултантске и информативне услуге
у вези са биофармацеутским производима;
консултантске услуге у вези са фармацеутским и
медицинским производима; пружање информација о
прехрамбеним и нутритивним додацима; саветовање
у области дијететике; саветодавне услуге у вези са
фармацеутским производима.
(210) Ж- 2020-2242
(220) 18.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) GRENDENE S.A., Avenida Pimentel Gomes,
214, Expectativa, Sobral/CE, CEP:. 62040-125, BR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, светло плава, тамно плава, тегет, минт
зелена, тиркизно зелена.
(511) 41
образовне услуге; припремање обуке;
укључујући услуге: академије (образовне), учење на
даљину; настава, обука; услуге пружања обуке;
организовање и вођење конференција; организовање и
вођење конгреса; информисање о образовању; испити из
области образовања; услуге клубова здравља; практична
настава (обука путем демонстрације); припрема и
вођење семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање и вођење радионица (обука).
44 услуге медицинских клиника; медицинска помоћ:
здравствена нега; болничке услуге; услуге здравствених
центара; услуге саветовања о здрављу; услуге центара за
опоравак; медицинске услуге у свим областима
медицине; услуге неговања болесника; укључујући
услуге: здравствено саветовање у области радиологије;
медицинске услуге у области радиологије и нуклеарне
медицине; услуге медицинске анализе у сврху
дијагностике и лечења које пружају медицинске
лабораторије у области радиологије; медицинске
консултације у области радиологије; медицинско
саветовање у области радиологије; медицинске анализе
из области радиологије; услуге медицинске дијагностике
у области радиологије (тестирање и анализе); давање
мишљења у области радиологије.
(210) Ж- 2020-2316
(220) 29.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Дејан Матијашевић, Сутјеска блок 32к,
11000, Београд, RS
(540)

RIDER
(511) 25 сандале и папуче свих врста.
(210) Ж- 2020-2253
(220) 18.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Double Check d.o.o. Beograd-Zvezdara,
Милана Ракића 6-8, Београд-Звездара, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.12; 27.05.19; 27.05.24
(511) 18 путне торбе за одећу; спортске торбе; ранчеви;
руксази; ранчеви за планинарење; ранчеви за камповање.
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25 обућа; доњи веш; кајшеви (одећа); капе; шалови;
џемпери; блузе; кошуље; кошуље краткихј рукава;
одећа; шешири; капути; спортске мајице; дресови;
одећа за плажу; пиџаме;хаљине; јакне (одећа); купаће
гаће; ципеле; спортске ципеле; одећа за гимнастику;
сукње-панталоне; спортске трегер мајице.
(210) Ж- 2020-2330
(220) 31.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(300) 2043411 31.07.2020. CA.
(731) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA
Peak Games, Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor Kabatas
Beyoglu, 34427 Istanbul, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TOON BLAST
(511) 9 софтвер за рачунарске игре, који се може
преузимати; програми за рачунарске игре, који се могу
преузимати; програми за електронске игре, који се могу
преузимати; програми интерактивних видео игара, који
се могу преузимати; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне који се може преузимати, наиме,
рачунарски софтвер за омогућавање приступа
електронским играма путем онлајн сајтова за друштвено
умрежавање; софтвер за рачунарске игре, који се може
преузимати, за употребу на мобилним телефонима.
41 услуге разоноде, наиме, пружање услуга онлајн
рачунарских и електронских игара; услуге разоноде,
наиме,
омогућавање
привременог
коришћења
рачунарских игрица за употребу на мобилним
уређајима, које се не могу преузимати; услуге разоноде,
наиме, омогућавање приступа интернет страници која
садржи игре, слагалице и информације о играма за
мобилне уређаје.
(210) Ж- 2020-2331
(220) 31.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(300) 90086374 31.07.2020. US.
(731) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA
Peak Games, Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor Kabatas
Beyoglu, 34427 Istanbul, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(531) 24.17.04; 26.01.04; 26.01.19; 27.05.03; 27.05.19;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, светло сива, тамно сива.
(511) 9 софтвер за рачунарске игре, који се може
преузимати; програми за рачунарске игре, који се
могу преузимати; програми за електронске игре, који
се могу преузимати; програми интерактивних видео
игара, који се могу преузимати; рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне који се
може преузимати, наиме, рачунарски софтвер за
омогућавање приступа електронским играма путем
онлајн сајтова за друштвено умрежавање; софтвер за
рачунарске игре, који се може преузимати, за
употребу на мобилним телефонима.
41 услуге разоноде, наиме, пружање услуга онлајн
рачунарских и електронских игара; услуге разоноде,
наиме, омогућавање привременог коришћења
рачунарских игрица за употребу на мобилним
уређајима, које се не могу преузимати; услуге
разоноде, наиме, омогућавање приступа интернет
страници која садржи игре, слагалице и информације
о играма за мобилне уређаје.
(210) Ж- 2020-2347
(220) 31.12.2020.
(442) 31.03.2021.
(731) Галеника а.д., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

Posvećeni ljudima, verni zdravlju Devoted to people, dedicated to
health
(511) 1 хемијски производи.
3 козметика и тоалетни препарати; немедицинска
средства за чишћење зуба; пасте за зубе;
парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу;
препарати за чишћење, средства за бељење.
5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
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 особе
са инвалидитетом;апарати за масажу; апарати,
уређаји и производи за одојчад.
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42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;пројектовање
и
развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера.
44 медицинске услуге; хигијенска заштита и нега
лепоте за људе или животиње.
(210) Ж- 2021-13
(220) 08.01.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Karyopharm Therapeutics, Inc., 85 Wells
Avenue , Newton MA 02459, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NEXPOVIO
(511) 5 фармацеутски препарати, наиме, лекови за
лечење рака, запаљења и других болести повезаних
са умножавањем ћелија код људи и животиња.
(210) Ж- 2021-44
(220) 15.01.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) STRIX d.o.o., Зорана Радмиловића 1,
11271, Сурчин, RS
(540)

(531) 02.01.12; 02.01.16; 03.09.01; 25.01.06; 26.01.14;
26.01.15; 26.04.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна, златна, бела.
(511) 25 одећа и обућа; спортска обућа; поривала за
главу (качкети, шешири, капе).
29 производи од рибарства; димљена риба; сирови
производи од рибе; конзервирана риба; прерађевине
од рибе; производи од морских плодова.
33 вина, појачана вина; жестока пића; ликери;
алкохолни воћни екстрат; горка алкохолна пића.
(210) Ж- 2021-46
(220) 18.01.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Aqua Filter doo, Димитрија Бугарског 7,
21000, Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 01.15.15; 26.01.03; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04
(591) плава, светло плава.
(511) 11 апарати за инсталацију и снабдевање водом;
апарати за пречишћавање ваздуха.
(210) Ж- 2021-66
(220) 20.01.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Бранислав Пауновић, Супилова 9, Београд, RS
(740) Адвокат Марко Репић, Петра Кочића 4,
Београд-Врачар
(540)

(531) 02.09.14; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, тиркизно зелена.
(511) 41 физичко васпитање; обука (тренирање);
услуге личног тренера (фитнес тренинг); вођење
часова фитнеса; подучавање.
44
киропрактика; здравствена нега; масажа;
медицинска помоћ; физиотерапија; физикална
терапија; терапеутске услуге; услуге медицинске
клинике; услуге центара за рехабилитацију; услуге
здравствених центара; услуге саветовања о здрављу;
медицински савети за особе са инвалидитетом.
(210) Ж- 2021-77
(220) 20.01.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k., ul.
Legionów 37, 34-100, Wadowice, PL
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

LaFesta - Vidi slatku stranu života
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(511) 30 кафа; чај; какао; чоколада; топла чоколада;
капућино пиће; пића на бази кафе; пића на бази
чоколаде; инстант кафа; ароматизована кафа;
чоколада у праху; мешавине кафе 3 у 1; инстант
капућино; инстант чоколада; инстант пића од
чоколаде; инстант пића на бази чаја; слаткиши;
чоколадни производи; пића на бази какаоа; какао
производи; чоколадне табле; капућино.
(210) Ж- 2021-133
(220) 28.01.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) LA AURORA, S.A., Carretera Santiago Tamboril,
Km. 5, Parque Industrial Tamboril, Tamboril, Guazumal,
Santiago, DO
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LEON JIMENES
(511) 34 дуван и цигаре.
(210) Ж- 2021-157
(220) 01.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

PAMPERS HARMONIE
(511) 5
пелене од папира и/или целулозе за
једнократну употребу.

(591) љубичаста, бела, црна.
(511) 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.
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); воћни пунч, безалкохолни; воћни
сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода;
газирана минерална вода; газирани воћни сокови;
гуарана напици; енергетска пића; 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.
(210) Ж- 2021-159
(220) 01.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(540)

(210) Ж- 2021-158
(220) 01.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS
(540)

(531) 06.01.01; 19.07.01; 19.07.16; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
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(531) 06.01.01; 19.07.01; 19.07.16; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) наранџаста, бела, црна.
(511) 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.
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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); воћни пунч,
безалкохолни; воћни сокови; газирана безалкохолна
пића; газирана вода; газирана минерална вода;
газирани воћни сокови; гуарана напици; енергетска
пића; 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.
(210) Ж- 2021-164
(220) 02.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) International food factory 092 d.o.o. BeogradSavski Venac, Руска 3а, 11000, Београд - Савски
Венац, RS
(740) Адвокат Марко Белић, Господар Јевремова 47,
11000, Београд - Стари Град
(540)

(531) 09.07.19; 26.01.02; 26.01.16; 26.01.22; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(591) oкер, тегет.
(511) 29 месо, риба, живинско месо и дивљач; месо
са роштиља маринирано у соја сосу; обрађено месо;
припремљено месо; хумус; фалафел; готова јела која
се углавном састоје од меса, рибе, живинског меса
или
поврћа;
исечено
поврће
за
салате.
30 азијски резанци; ароматични додаци за храну;
ароме за кафу; брашно и производи од житарица;
зачини; кафа; пецива; погаче; сосови [додаци храни].
43 достава оброка за непосредну конзумацију;
информације и савети у вези са припремањем
оброка; кетеринг хране и пића; консултантске услуге
у области кетеринга хране и пића; консултантске
услуге у области кулинарства; обезбеђивање хране и
пића у ресторанима; припрема и достава хране и
ЗИС / RS / IPO

Ж
пића за банкете; припрема и достава хране и пића за
институције; припрема и достава хране и пића за
коктел забаве; припрема и достава хране и пића за
непосредно конзумирање; припрема хране и пића за
непосредно конзумирање; услуге обезбеђивања
хране и пића; услуге припреме хране; услуге
ресторана брзе хране; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана са кућном доставом.
(210) Ж- 2021-168
(220) 02.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) ESCO Group LLC, 2141 NW 25th Ave Portland,
, OR 97210, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NEMISYS
(511) 7 делови за кашике за рударске и грађевинске
машине и багере, наиме, зуби за копање, адаптери за
зубе, заштитне капице, навлаке и делови за
причвршћивање; системи са ливеним оштрицама за
кашике који се састоје од зуба за копање, адаптера за
зубе, заштитних капица, навлака и делова за
причвршћивање.
(210) Ж- 2021-170
(220) 02.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(300) 081110 04.08.2020. JM.
(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) 10.01.05; 20.05.25; 26.13.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, тамно зелена, таупе (сиво браон), бела.
(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.
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(210) Ж- 2021-171
(220) 02.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(300) 081111 04.08.2020. JM.
(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) 01.05.01; 24.15.01; 24.15.13; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, тамно зелена, таупе (сиво браон), бела.
(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.
(210) Ж- 2021-173
(220) 02.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

(531) 01.03.01; 01.03.06; 01.15.15; 01.15.23; 05.11.11;
06.19.11; 19.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
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(591) цмyк зелена 60-0-100-0; бела 0-0-0-20.
(511) 32 сок од пшеничне траве.
(210) Ж- 2021-174
(220) 03.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Александар Комненић, Корнелија Станковића
15, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Светлана Радмиловић, Максима
Горког 4a, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09
(511) 25 обућа.
35
услуге онлајн малопродаје обуће; услуге
рекламирања преко интернета; услуге рекламе и
маркетинга; услуге руковођења продајом; услуге
малопродаје обуће; услуге велепродаје обуће.
(210) Ж- 2021-176
(220) 03.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Иван Љубичић, Булевар Арсенија Чарнојевића
44, 11070, Београд, RS
(540)

(531) 03.11.01; 17.02.13; 17.02.17; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.12
(511) 9
СD-I-дискови [интерактивних компакт
дискови]; DVD- дискови; DVD дискови са снимљеним
музичким садржајем; LP плоче; аудио-дискови; аудиокасете; аудио-траке са музичким садржајем; видео
записи музичког садржаја; видео записи са музичким
садржајем који се могу преузети; грамофонске плоче;
дигитална музика која се може преузети; дигитална
музика која се може преузети са МР3 интернет
страница; дигитална музика која се може преузети са
интернета; дискови за снимање звука; звучни записи
музичког садржаја; звучни записи са музичким
садржајем; интерактивни DVD-дискови; интерактивни
компакт-дискови и СD-RОМ-дискови; компактдискови; компакт-дискови [аудио и видео]; компактдискови за складиштење звука; компакт-дискови за
складиштење података; компакт-дискови са музичким
ЗИС / RS / IPO
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садржајем; кутије за компакт-дискове или DVDдискове; мелодије звона, слике и музика који се могу
преузети преко глобалне рачунарске мреже и бежичних
уређаја; музичке датотеке, фајлови, које се могу
преузимати; музички звучни записи који се могу
преузети; оптички дискови са музичким садржајем;
навлаке за паметне телефоне; оптички компакт дискови
[ЦД-ром]; пластичне и картонске кутије прилагођене за
чување плоча; подлоге за "мишеве"; снимљени видеодискови и траке; снимљени компакт дискови; торбе за
дигиталне уређаје за репродукцију музике; унапред
снимљени СD-I-дискови [интерактивни компакт
дискови]; унапред снимљени DVD-дискови; унапред
снимљени аудио дискови; унапред снимљене аудио
касете; унапред снимљени видео-дискови; унапред
снимљене аудио траке са музичким садржајем; унапред
снимљене музичке аудио траке; унапред снимљене
музичке видео траке; унапред снимљени музички видео
записи; унапред снимљени музички компакт диско ви;
унапред снимљени компакт дискови; футроле за
паметне телефоне; футроле за уређај е за складиштење
музике; штампане плоче.
14 беџеви од племенитих метала; накит; златно
прстење; минђуше; наруквице [накит]; наруквице од
везеног текстила [ накит]; наруквице од дрвених
перлица; наруквице од перлица; наруквице од
племенитих метала; позлаћено прстење; посребрено
прстење; привесци [накит]; привесци за кључеве
[прстенови за кључеве са ситним украсима или
украсним привесцима]; привесци за кључеве од
вештачке коже; привесци за кључеве од коже;
привесци за кључеве од метала; привесци за кључеве
од неплеменитих метала; привесци за кључеве од
племенитих метала [дрангулије или привесци];
привесци за кључеве у облику плочица; привесци за
огрлице; привесци за наруквице; привесци за
ланчиће; прстење [накит]; огрлице [накит]; сатови и
часовници, електрични; сатови као накит.
16 беџеви од картона; беџеви од папира; брошуре;
визит карте; визит картице; гумени печати; гумени
печати за документа; гумице за брисање; грбови
[папирни печати]; дечије радне свеске; жигови
[печати]; зидни календари; календари; календари са
кидањем страница; комеморативне маркице [печати];
кутије за печате; леци, флајери; леци; механичке
оловке; музичке партитуре у штампаном облику;
музичке честитке, разгледнице; музички магазини;
налепнице које се наносе пеглом; налепнице за
бранике аутомобила; налепнице; обележивачи за
књиге; огласне табле штампане на папиру или
картону; огласни панои од папира или картона;
оловке; оловке са графитном мином [техничке
оловке]; оловке са гумицама; оловке са мастилом;
пернице за обичне и хемијске оловке; печати; печати
за обележавање; печати који остављају отисак;
печати са мастилом; плакати од папира или картона;
ЗИС / RS / IPO
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плоче за гравуру; подметачи за пивске чаше;
подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од
папира; подметачи од картона; подметачи од папира;
постери; постери без оквира; свеске; свеске од
папира; свеске са спиралним повезом; слике; слике,
урамљене или неурамљене; споменари [фото
албуми]; улазнице; урамљени постери; фотографије
штампане; фотографије [штампане]; фотографски
албуми; фотографије са аутограмима; футроле за
свеске; хемијске оловке; хемијске оловке за писање;
хемијске оловке са порозним врхом; школска опрема
[свеске и прибор за писање]; штампане брошуре;
штампани визуелни прикази; штампани леци;
штампане музичке партитуре; штампане периодичне
публикације о музици; штампа у виду фотографија.
21 керамичке шоље; пластичне шоље; порцеланске
велике шоље; термоси; термоси за кафу за путовања;
термо шоље; термо шоље за путовања; шоље; шоље
за кафу; шоље за путовање.
25 бандана мараме; бермуде; блузе, кошуље; боксерице;
гаће; грудњаци; горњи делови одеће за одрасле; горњи
делови тренерке; дечије чарапе; дукс мајице; женске
чарапе; ешарпе као одећа; зимске рукавице; знојнице;
зној нице за главу; јакне [одећа];јапанке [обућа];
кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; капе; капе за купање;
капути; кецеље[одећа]; килтови; кожни мантили; кожне
рукавице; корсети; кошуље за децу; кошуље за одрасле;
кошуље за жене; кошуље за мушкарце; кошуље кратких
рукава; кошуље са дугим рукавима; кравате; мајице;
мајице са штампом; мараме за главу; мараме, шалови;
маске за спавање; метални делови за ципеле и чизме;
мини-сукње; мушке боксерице; мушке чарапе; огртачи
за рамена као део одеће; огртачи, капути; обућа; одећа;
одећа од коже; одећа од џинса; панталоне; папуче;
пиџаме; пончо, одећа; прслуци; рукавице [одећа]; траке
за главу [одећа]; танге [доњи веш]; цилиндри; џемпери;
шалови; шешири; шорцеви; штитници за уши [одећа].
34 упаљачи за пушаче.
41
забава у виду музичких извођења уживо;
компоновање музике; наступање музичких бендова
уживо; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; продукција звучних, музичких и видео
снимака; продукција и дистрибуција музичких,
филмских и видео снимака; продукција и
објављивање
музике;
продукција
музике;
производња музичких снимака; пружање дигиталне
музике која се не може преузети са интернета;
пружање информација, коментара и чланака у
области музике путем рачунарских мрежа; пружање
музичке забаве; пружање музичке забаве уживо;
пружање услуга из области забаве у виду извођења
музичких садржаја уживо; пружање услуга он-лајн
електронских публикација, које се не могу преузети,
у области музике; пружање услуга у вези са забавом
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у облику музичких наступа уживо или музичких
снимака; пружање филмске, телевизијске и музичке
видео забаве путем интерактивних интернет
страница; услуге забаве које пружају музичке групе;
услуге компоновања и транскрипције музике за
друге; услуге музичког издаваштва; услуге пружања
музичке забаве; услуге резервисања и куповине
карата за музичке концерте.
(210) Ж- 2021-178
(220) 03.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Слађана Михајловић, Смиљанићева 29/24,
Београд, RS
(540)

(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2021-184
(220) 04.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) AstraZeneca AB, SE-15185, SE-15185,
Södertälje, SE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

BREZTRI
(511) 5 фармацеутски препарати и супстанце.
(210) Ж- 2021-185
(220) 04.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Kapitalac DOO BEOGRAD, Алексе
Ненадовића 19-23, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Томић, Краља Милана 33/6, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01
(591) latica-c47f5b; e29469; 875237;b27252.
(511) 10 гинеколошки инструменти за прегледање
женских репродуктивних органа; гинеколошки
инструменти; гинеколошки апарати.
41 подучавање из области медицине; обука из
области медицине.
42 услуге истраживања и развоја у вези са медицином;
пружање информација и података који се односе на
истраживање и развој у области медицине и ветерине.
44 пружање информација у области медицине; прегледи
гинеколошким ПАПА тестовима; акушерске и
гинеколошке услуге; гинеколошке услуге.
(210) Ж- 2021-181
(220) 03.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.06.06; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.17
(511) 35 оглашавање; рекламирање.
41 услуге ноћних клубова (забава)
43
услуге ресторана; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге снек-барова; услуге
барова; услуге кафеа; услугекафетерија; услуге
кантина; услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-192
(220) 04.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) NIKKU DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Вука
Караџића 4, 11000, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04
(591) плава.
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(531) 26.04.18; 27.05.13; 29.01.06
(591) сива, беж
(511) 18
ташне; торбе; новчаници; ранчеви;
несесери.
24 прекривачи; постељина; завесе од текстила;
пешкири; навлаке за јастуке; заштитна постељина за
дечије креветиће; вреће за спавање; декоративни
украси од текстила за собу; балдахини.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
26 украси за косу.
35 услуге малопродаје и велепродаје у области одеће,
обуће, покривала за главу, украса за косу, прекривача,
постељина, завеса од текстила, пешкира, навлака за
јастуке, заштитних постељина за дечије креветиће, врећа
за спавање, декоративних украса од текстила за собу,
балдахина, торби, ташни, новчаника, ранчева, наочара за
вид, наочара за сунце, скијашких наочара; оглашавање;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн
продаја;
продаја
наручивањем
путем
поште;
презентација производа путем средстава комуникације у
сврху продаје на мало.
(210) Ж- 2021-195
(220) 05.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) АРТ ИВАЛ д.о.о., Аутопут за Загреб 201,
11283, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17
(591) црна и бела.
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови,компоти; јаја; млеко,
сир, путер, јогурт и други млечни производи; уља и
масти за исхрану.
30
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; брашно и производи од
житарица; хлеб,пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладоледи; сорбеи и други јестиви лед;
шећер, мед; додаци јелима; зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу.
32 пиво; безалкохолни напици; воћни напици и
воћни сокови; сирупи и други безалкохолни
препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2021-197
(442) 31.03.2021.

ЗИС / RS / IPO

(220) 04.02.2021.

Ж
(731) Вино Жупа-А.Д., Крушевачка 36, 37230,
Александровац, RS
(540)

(531) 01.15.05; 04.03.03; 05.07.10; 27.05.04; 27.05.09;
29.01.01; 29.01.08
(591) црнаC:0, M:0, Y:0, K:100; црвена C:2, M:100,
Y:100, K:1.
(511) 33 алкохолна пића (изузев пива)-вино.
(210) Ж- 2021-202
(220) 08.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Институт за стандардизацију Србије,
Стевана Бракуса2, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.07; 26.04.09; 26.11.11; 29.01.01;
29.01.06
(591) сива-(CMYK-71-54-42-17); црвена- (CMYK-4100-95-0).
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
9 апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за
вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати
и
инструменти
за
провођење,
прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
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Ж
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу кованицама; регистар касе, уређаји за
рачунање; рачунари и периферни рачунарски
уређаји; одела за роњење, маске за роњење, чепови
за уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и
пливаче, рукавице за рониоце, апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за гашење пожара.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти; вештачки удови, очи И зуби;
ортопедски артикли; хируршки материјали за
зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе
са инвалидитетом; апарати за масажу; апарати,
уређаји и производи за дојење; апарати, уређаји и
производи за сексуалне активности.
11 апарати и инсталације за осветљавање, грејање,
хлађење, производњу паре, кување, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
16 хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање
и материјали за уметнике; кичице; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
17 непрерађена и полупрерађена гума, гутаперка,
каучук, азбест, лискун и замене свих ових
материјала; пластика и смоле у екструдираном
облику за употребу у производњи; материјали за
непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви и црева.
19 грађевински материјали, неметални; круте цеви
за градњу , неметалне; асфалт, смола, катран и
битумен; преносиве конструкције, неметалне;
споменици, неметални.
22 конопци и узице; мреже; шатори и цираде;
надстрешнице, цираде од текстила или синтетичког
материјала; једра; џакови за транспорт и
складиштење материјала без амбалаже у ринфузи;
материјали за постављање и пуњење, осим папира,
картона, гуме или пластике; сирови влакнасти
текстил ни материјали и замене за њих.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске
и
културне
активности.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2021-203
(220) 05.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Астрит Хасани, Саве Ковачевића 84,
17523, Прешево, RS
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(540)

(531) 07.15.05; 26.04.09; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10
(511) 19 винилне подне плочице; винил подне летве;
дрвене лајсне; дрвене подне облоге; дрвене подне
плочице; ламелиране подне облоге, неметалне;
ламперија, неметална; паркет за облагање подова и
паркетне плоче; паркети; паркетне подне даске;
пластичне
плочице;
подови
од
бамбуса;
полиетиленске плоче које се користе као замена за
дрво; паркет за облагање подова од плуте.
20 барске столице; витрине[намештај]; гардеробни
ормани; дивани и софе; дрвени кревети; завесе од
бамбуса; зидне плоче од пластике или дрвета;
изложбени ормари; канабе; канцеларијски намештај;
клупе [намештај]; комоде, намештај; кревети;
кухињске комоде; кухињски ормарићи; љуљашке за
трем; намештај за седење; намештај за спаваће собе;
намештај за трпезарију; намештај од бамбуса;
намештај од дрвета; огледала [намештај]; ормани,
креденци; параван, преграда [намештај]; полице
[намештај]; помоћни сточићи; салонски намештај;
софе; собни паравани; столице; столови; табуреи;
фотеље; чивилуци; шкриње.
27 покривачи за подове од винила; линолеум за
прекривање подова; теписи, асуре, простирке и
отирачи, линолеум и други материјали за покривање
подова.
(210) Ж- 2021-204
(220) 08.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Lyle & Scott Limited, Third Floor, Kent House,
14-17 Market Place, W1W 8AJ, London, GB
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Lyle & Scott
(511) 18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
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(210) Ж- 2021-207
(220) 08.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак адвокати и
патентни заступници, Ресавска 34, 11000, Београд
(540)

Ccycled
(511) 1 рециклиране хемикалије које се користе у
индустрији, науци, као и у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; непрерађене вештачке смоле, непрерађена
пластика; смеше за гашење ватре; катализатори;
препарати за каљење и лемљење; хемијске супстанце за
конзервирање намирница; материје за штављење; лепкови
који се користе у индустрији.
40 рециклирање и прерада отпада.

Ж
(511) 5
препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(210) Ж- 2021-212
(220) 09.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

TRIXEO
(511) 5 фармацеутски препарати и супстанце.
(210) Ж- 2021-220
(220) 09.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(540)

(210) Ж- 2021-208
(220) 09.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Ивана Симон, Др Ивана Рибара 128/2, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

FINCSI
(511) 5 фармацеутско - ветеринарски и санитарни
препарати; дијететске спустанце прилагођене за
употребу у ветерини; фластери, материјали за
завијање; материјали за поправку зуба за коришћење
у ветерини, зубарска смола за ветеринарску употребу
; дезинфекциона средства; препарати за уништавање
штеточина; све наведено за употребу у ветерини и за
кућне љубимце.
20 лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице за
кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце.
31
пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље; живе животиње; свеже воће и
поврће за животиње, наиме за кућне љубимце; храна
и пића за животиње, наиме за кућне љубимце; семе,
природне биљке и цвеће; сува готова гранулирана
храна за кућне љубимце; слад; кућни љубимци,
папир с песком за кућне љубимце; песак (мирисни
песак за кућне љубимце).
(210) Ж- 2021-211
(220) 09.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. ,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

AGROCINKAN
ЗИС / RS / IPO

(531) 25.01.06; 27.01.12; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 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.
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); воћни пунч,
безалкохолни; воћни сокови; газирана безалкохолна
пића; газирана вода; газирана минерална вода;
газирани воћни сокови; гуарана напици; енергетска
пића; 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

77

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3

Ж
воћа; негазирана безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића; сода вода; стоне воде; тоник;
флаширана вода за пиће.
33 алкохолна пића (изузев пива).
(210) Ж- 2021-221
(220) 10.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, 21. СЕПТЕМБАР
БР.10, 12240, КУЧЕВО, RS
(540)

MedLЕS
(511) 30 мед.
31 лешник, свеж.
(210) Ж- 2021-230
(220) 10.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) DOO Bomax, Subotica, Пут Едварда Кардеља
13/а, 24000, Суботица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) 6 обични метали и њихове легуре, руде;
метални
материјали
за
грађевинарство
и
конструисање; металне преносиве конструкције;
неелектрични каблови и жице од обичног метала;
мали метални гвожђарски производи; метални
контејнери за складиштење или транспорт; сефови.
19 грађевински материјали, неметални; круте цеви
за градњу, неметалне; асфалт, смола, катран и
битумен; преносиве конструкције, неметалне;
споменици, неметални.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руде, бушење нафте и гаса. .
(210) Ж- 2021-231
(220) 10.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Саша Шарановић, Бортола Кашића 3, Суботица, RS
(540)
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(531) 26.01.18; 26.11.07; 27.05.22
(511) 18 велике торбе за спортску одећу; торбе и
путне торбе за спортску одећу; ранчеви;
вишенамесне торбе (ручне торбе); спортске торбе;
торбе за опрему; торбе за плажу; торбе за путовање;
школске торбе.
24 пешкири од текстила; транспаренти (банери) од
текстила или пластике.
25 спортска одећа; одећа; обућа; спортска обућа;
покривала за главу.
28 гимнастички и спортски артикли; лопте.
(210) Ж- 2021-232
(220) 11.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) L3Harris Technologies, Inc. (Delaware
corporation), 1025 West NASA Boulevard, Melbourne,
Florida 32919, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

(531) 03.13.08; 17.02.02; 21.03.01; 25.07.02; 26.15.01;
26.15.15; 27.05.01; 27.07.01
(511) 9 рачунарски хардвер; снимач гласова у
пилотској кабини ваздухоплова и података о лету;
снимачи и одашиљачи података о параметрима лета;
полупроводници; радио фреквенцијски прекидачи;
детектори
радара;
тестери
лета,
нарочито,
рачунарски хардвер и софтвер за извођење
симулације лета; рачунарски софтвер за симулацију
лета;
телефонски
предајници;
хабови
за
телекомуникацијске
мреже;
конектори
за
телекомуникацијске
мреже;
пријемници
за
телекомуникацијске мреже; хардверски интерфејс
телефонске мреже; хардвер за контролу сигурности
телефоније; хардвер за контролу телефонске
му1тимедије; телефонски прекидачи, рутери и
претплатнички хардверски интерфејс, који се
користе у рачунарским и комуникацијским мрежама
и системима; рачунарски софтвер који се користи за
управљање и контролу у области сателитске
комуникације; рачунарски софтвер за рударење у
области стратешких и тактичких обавештајних
података; рачунарски софтвер за телеметрију који се
користи за прикупљање и одашиљање података, са
сателита, ваздухоплова, пројектила, покретних
копнених система, даљински конфигурисаних
фиксних инсталација; рачунарски софтвер који се
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користи за прикупљање и одашиљање података за
медицинске рентгенске машине, машине са
магнетским сензорима, машине са акустичним
сензорима, машине за хемијско праћење; рачунарски
софтвер који се користи за контролу и управљање
опремом у реалном времену; рачунарски софтвер за
управљање и контролу рентгенских машина;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са магнетским сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
медицински
имиџинг
(визуелно
снимање);
рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са акустичним сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
хемијско праћење; инструменти за контролу лета;
опрема за сигурност лета, нарочито снимачи гласова,
телеметријски
системи
за
употребу
на
ваздухопловима; рачунарски софтвер који се користи
за управљање и контролу ваздухопловних система за
одржавање на ваздухопловима; рачунарски софтвер
за управљање и телеметријских скенера; системи за
детектовање упада; рачунарски софтвер за
управљање и контролу система за бодовање борбе и
слика, рачунарски софтвер за управљање и контролу
система за управљање ваздушним саобраћајем;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
монитора, фото апарата и видео камера; рачунарски
софтвер за управљање и контролу радарских
система; рачунарски софтвер који се користи за
системе статуса и надзора возила; рачунарски
софтвер за препознавање и презентацију ситуација
система, у контролном систему комуникације и
повезивања
података;
телекомуникациони
појачивачи канала; филтери фреквенција за употребу
у телекомуникацијама; рачунарски хардвер за
процесирање информације о електронском кључу,
нарочито, процесирање информације у вези са
електронским шифровањем и другим сигурно сним
технологијама; радио фреквенцијски лимитери;
хармонијски генератори; сателитски транспондери;
контролори
транспондера;
системи
сигурне
комуникације који се састоје од дигиталних
процесора,
модулатора,
антена,
одашиљача,
пријемника и хардвера и софтвера за шифровање, за
уређаје за процесирање сигурносних алгоритама,
који се користе за прикупљање, пренос и анализу
информација из ваздуха, сателита, земље и мора;
комуникацијски системи који се састоје од
микроталасних комуникацијских веза високог
протока података и рачунарског хардвера;
комуникацијски системи који се састоје од
телефонских
компонената
и
компонената
микроталасног радија високог протока података,
дигиталних процесора, рачунарског хардвера,
софтвера који садржи алгоритме који се користе у
процесирању сигурних комуникација и софтвера за
ЗИС / RS / IPO
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сигурно емитовање и/или пријем комуникација и
информација или података; уграђена сателитска
опрема која обезбеђује могућности подсистема,
нарочито, електронски модули и штампана кола за
дигитално снимање електронских података у
чврстом стању, процесирање видео сигнала,
процесирање и транслација комуникацијских
сигнала; микроталасни уређаји, опрема, производи и
компоненте, нарочито, фреквенцијски трансмитори,
фреквенцијски
конвертери,
фреквенцијски
синтисајзери,
фреквенцијски
модулатори,
фреквенцијски филтери, фреквенцијски појачивачи
снаге, пасивне компоненте, механички прекидачи,
бежични фреквенцијски монитори; опрема за радио
навигацију која се састоји од микроталасне опреме за
одашиљање и примање снимака, нарочито,
микропроцесора, електронских дисплеја, уређаја за
дигитално складиштење, радио одашиљача и
пријемника, која обезбеђује следеће могућности:
навигацију, командовање и контролу возила,
индикације и упозорења возила, снимање података и
телеметрије; опрема и уређаји за надгледање,
нарочито, ИСР (обавештавање, надзор и извиђање)
подсистеми који користе рачунарски хардвер и
софтвер
за
обезбеђивање
семплирања
електромагнетног
спектрума
са
унапред
дефинисаном фреквенцијом да би се извукла
информација која се може анализирати, за потребе
војног и цивилног ваздухопловства; електронски
сензори који у реалном времену обезбеђују
могућност прикупљања електронских података и
информација; електронски рачунарски хардвер и
софтвер, који омогућава прикупљање, мониторинг,
анализу, складиштење и презентацију медицинских
слика; хардвер који омогућава повезивање аналогних
или дигиталних сигнала са постојећом ПСТН (јавна
телефонска мрежа) или глобалном информацијском
мрежом и креирање могућности да се исти ови
сигнали убаце у систем мобилне комуникације;
телефонски рачунарски хардвер који омогућава
креирање бежичне последње миље, нарочито,
бежичне радио везе између централног извора и
дестинације, где телефонија и систем података имају
могућност фиксног положаја или мобилног рада;
комуникацијски терминали који се састоје од
рачунарског хардвера који обезбеђује креирање и
повезивање
мултимедијалних
комуникацијских
сигнала, укључујући аналогне сигнале, глас, податке
и видео, и омогућава да се сигнали повежу са другим
комуникацијским терминалима или другим мрежним
чворовима; радио и телевизијски трансмисиони
системи који садрже предајнике, мониторе, миксере
сигнала, кодере и декодере аудио и видео сигнала и
опрему за едитовање, нарочито, процесоре сигнала;
предај ници и пријемници за сателитску
комуникацију; рачунарски вођени мрежни системи
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Ж
који се састоје од рачунарског хардвера и софтвера
за пренос података између рачунара повезаних у
мрежу и за управљање рачунарима и преносом
података
у
поменутој
мрежи;
рачунарски
информациони системи који садрже рачунаре и
софтвер за обраду података, обраду текста и приказ
података; авионски системи који садрже дигиталне
мапе, оптичке и жичане магистрале података (дата
бус),
меморијске
уређаје,
инструменте
за
приказивање, похрањивање, процесирање и вађење
података о времену, тактици, стратегији и
сигурности, контролне уређаје за пилотске кабине и
екране са подацима; фазирана антенска решетка;
опрема за глобално позиционирање, која се састоји
од процесора података и екрана; рачунарски софтвер
и рачунарски хардвер за употребу у системима
комуникације у контроли лета за приказивање
транспорта, пренос гласа, података и слика,
контролу, пребацивање, усмеравање и примање
информација о ваздушном саобраћају; рачунари и
рачунарски софтвер за конвертовање слика у податке
и за анализу, приказивање и штампање података, у
области дво- и тро-димензионалне екстракције,
манипулације,
приказивања
и
географске
регистрације слике; сигурни рачунарски вођени
системи, који се састоје од рачунарског хардвера и
софтвера и шифрованих база података, који се сви
користе за обезбеђивање и контролисање сигурности
и приступа рачунарској мрежи и информацијама које
се налазе у њој, нарочито, праћење ваздушног
саобраћаја и пренос шифрованих порука до пилота,
управљање базама података, пренос датотека и за
повезивање рачунара и база података у мрежу и за
управљање протока авио саобраћаја; систем
управљања ваздушним линијама, који садржи
рачунаре и софтвер за управљање базама података и
за размену информација о авионима и раду авиона;
процесори за анализу телевизијских сигнала,
нарочито,
електронски
дисплеј
панели
за
приказивање сигнала, терминали за евалуацију
сигнала, који се примамо састоје од хардвера, за
анализу прилагођених сигнала, са интегрисаним
дисплејом и компонената за софтверску анализу, које
раде на индустријски стандардним рачунарима, и
монитор за евалуацију квалитета аналогних и
дигиталних сигнала, сервери за анализу медија за
верификацију квалитета дигиталног медијског
садржаја, интерфејс модули сигнала, ручни
анализатори сигнала, оптички анализатори сигнала,
тестери кола за мониторинг емитованих сигнала и
алати за видео мониторинг, нарочито, алати за видео
мониторинг заснован на софтверу, нарочито,
рачунарски софтвер за мониторинг и логовање
гласноће медијског садржаја; генератори временске
референце, нарочито, генератори сигнала временске
референце за генерисање временског и тестног
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сигнала система за емитовање; хардвер и рачунарски
софтвер за телевизијску продукцију, пост продукцију
и емитовање, нарочито, демодулатори, дигиталне
ознаке, нарочито, динамички електронски дисплеји и
мрежни рачунарски сервери и рачунарски софтвер за
управљање и контролу динамичких електронских
дисплеја, дистрибуционих појачала, аудио/видео
едитора, нарочито, рачунарске радне станице
опремљене рачунарским софтвером за едитовање
аудио и видео програмских материјала, рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер који се продаје као
интегрална јединица за генерисање карактера и
графике, рачунарски софтвер за генерисање
визуелних ефеката, рачунарски хардвер и рачунарски
софтвер који се продаје као интегрална јединица за
генерисање и убацивање уживо реклама, модула са
хитним упозорењима, нарочито, компјутеризовани
електронски модули и припадајући рачунарски
софтвер за имплементацију емитовања јавних порука
са хитним упозорењима, оптички транспортери
сигнала, електронски главни контролни прекидачи
аудио и видео сигнала, компресори аудио и видео
сигнала и декомпресори аудио и видео сигнала,
му1типлексери и дему1типлексери, му1тиекрани,
апликациони софтвер за мониторинг и контролу
рачунарске мреже за емитовање, електронски
мрежни контролни панели, пријемници и декодери
за аудио запис, видео запис и податке, електронски
усмеривачки прекидачи за аудио и видео сигнале,
видео сервери, НТП (протокол мрежног времена)
временски модули који се примарно састоје од
рачунарског хардвера и рачунарског софтвера за
обављање НТП синхронизације времена, сатови
временског сигнала, модули за транспорт сигнала,
аудио/видео синхронизатори и управљачи времена,
који се примамо састоје од кола са генерисаним
високо прецизним сатовима за синхронизацију тона
са сликом, рачунарски софтвер за креирање и
приказивање маркера са временским кодом, вишениже фреквенцијски конвертери сигнала, унакрсни
конвертери формата сигнала, сви за употребу у
индустрији медија и забаве; емитерски софтвер за
оглашавање,
продају,
промет
и
наплату,
аутоматизацију, управљање дигиталном имовином,
програмирање и управљање правима, нарочито,
рачунарски софтвер за управљање, надгледање и
аутоматизацију куповине, продаје, планирања,
истраживања, управљања инвентаром, праћења
продукције и процеса рачуноводства за оглашавање,
и за општи садржај за индустрију медија и забаве;
рачунарски софтвер за контролисање и надзор
прекидачког система за телевизијске и радио
сигнале; рачунарски софтвер за управљање,
надгледање и аутоматизацију креирања, померања,
лоцирања, архивирања, вађења и коришћења
дигиталне медијске имовине; софтвер за управљање
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пословним процесима и за порукама, за управљање и
контролу хуманог и аутоматског процеса рада и
мулти системске комуникације, за коришћење у
индустрији медија и забаве; мрежни центри
управљања који се примарно састоје од мобилних и
преносних радио апарата и такође садрже
контролоре електричних базних станица, контролоре
електронске комуникације и контролоре електричне
мреже; мобилни и стационарни двосмерни радио
апарати за комуникацију; преносиви двосмерни
радио апарати за комуникацију; гетвеји радио мрежа
који садрже рачунаре, рачунарске прекидаче и
припадајући рачунарски софтвер за гласовну
комуникацију и комуникацију подацима; мреже на
бази интернет протокола које садрже рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер за интероперабилну
комуникацију;
опрема
за
телекомуникацију,
нарочито, трункинговани радио комуникациони
системи за јавни сервис и индустријску примену,
који се састоје од преносних комуникацијских радио
апарата, контролора електричне базне станице,
контролора електронске комуникације и прекидача
кола; контролна опрема за двосмерне мобилне и
двосмерне фиксне радио апарате, нарочито, опрема
базне станице за фиксне и мобилне мреже и
комуникације, базни торњеви који се примарно
састоје од електронског хардвера, рачунарског
софтвера, антене и базних станица, контролне
станице које се примамо састоје од радијског
хардвера и припадајућег рачунарског софтвера,
десктоп контролне станице које се примамо састоје
од радио апарата, радијског хардвера и припадајућег
рачунарског софтвера, диспечерски и конзолни
хардвер, нарочито, диспечерске конзоле и софтвер за
обављање хитне и не-хитне комуникације и
обављање
командовања
и
контроле
јавне
безбедности особља и имовине, рачунарски хардвер
и софтвер за управљање на лицу места, за управљање
комуникацијским радио апаратима и базним
станицама, и рачунарски хардвер и софтвер за
мрежно надгледање, за надгледање комуникацијских
радио апарата и базних станица; радијски
комуникацијски системи који примарно садрже
мобилне комуникацијске радио апарате и такође
садрже непокретне комуникацијске радио апарате,
преносне комуникацијске радио апарате, контролоре
базне станице, контролоре комуникације, и
контролоре мреже; гетвеји комуникацијских радио
мрежа, који се примарно састоји од рачунара,
рачунарских прекидача и припадајућег рачунарског
софтвера за обезбеђивање гетвеја између мрежа;
просторно распоредиви рефлектори за сателитску
комуникацију; рачунари и рачунарски софтвер за
обраду података о географској елевацији која се
односи на елевацију локација на земљи, како би се
генерисао, приказао и штампао тродимензионални
ЗИС / RS / IPO
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географски регистровани приказ таквих локација;
рачунари и рачунарски софтвер за управљање,
каталогизацију и позивање геопросторних слика,
производа изведених из слика и других обавештајних
производа, кроз синхронизацију каталога података
преко диспаратних складишних локација; рачунари и
рачунарски софтвер за управљање, процесирање,
експлоатацију и дистрибуцију покретних слика са
обавештајним подацима; рачунари и рачунарски
софтвер за управљање, процесирање, експлоатацију
и дистрибуцију презентација о планирању лета
пилотима општег ваздухопловства и контролорима
лета; мрежни комуникацијски радио апарати;
бродски комуникацијски терминали који се
примарно састоје од антене, постоља, позиционера,
модерна, конвертера на више фреквенце, конвертера
на ниже фреквенце, појачивача и корисничког
интерфејса; земаљски комуникацијски терминали
који се примамо састоје од антене, постоља,
позиционера, модерна, конвертера на више
фреквенце, конвертера на ниже фреквенце,
појачивача и корисничког интерфејса; рачунарски
информациони системи који се углавном састоје од
рачунара и рачунарског софтвера за процесирање
података, процесирање текста и приказивање
података у областима пописног информацијског
система, здравственог информацијског система,
паметних система дистрибуције електричне енергије,
система извештавања о и прогнозе временских
прилика и система за еколошко извештавање и
предвиђање; авионска опрема, нарочито, компресори
и декомпресори видео сигнала, извори снаге,
монтажни носачи посебно адаптирани за монтирање
и повезивање електричних апарата, процесори
ваздухопловних
сигнала
за
мрежну
интероперабилност оружја и циљање оружјем,
сигурни мрежни прекидачи, рачунарски софтвер у
виду мрежних протокола за олакшавање размене
електронских порука и података, радио фреквентне
(РФ) везе података за оружје, УХФНХФ бежичне
везе података, електроника генератора сигнала која
се примамо састоји од појачивача снаге, а такође
садржи и појачивач ниског шума, померач фазе,
јединицу
временског
кашњења,
прекидаче
одашиљања и примања, јединицу за дељење,
јединицу за комбиновање, конвертер на више
фреквенце, конвертер
на ниже фреквенце,
контролоре низа и низове напајања и контролну
опрему, контролне јединице антене, референтне
јединице за одређивање позиције и правца,
контролне
јединице
одашиљача/пријемника,
контролоре позиције антене и селективни прекидачи
фреквенцијског опсега; комуникацијски системи
контроле лета, који се састоје од рачунарског
хардвера и рачунарског софтвера за приказивање,
пренос, контролу, пребацивање, усмеравање и
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примање података о временским приликама;
двосмерни радио апарати за комуникацију путем
гласа, података, слика и видеа, за употребу од стране
војних и других владиних агенција; двосмерни
комуникацијски
радио
уређаји,
нарочито,
комуникацијски радио апарати за глас и податке,
који могу да раде на више фреквентних опсега, да би
се омогућило службеницима јавне безбедности и
првим респодентима, као што су агенције за
спровођење закона, хитна помоћ, ватрогасци и војно
особље,
да
међусобно
инероперабилно
комуницирају,
иако
њихова
постојећа
комуникацијска
инфраструктура
можда
није
међусобно компатибилна; трункиговани радио
комуникацијски системи за јавни сервис и
индустријску примену, нарочито, базне станице
мобилне телефоније и базне станице мобилног
радија за двосмерну мобилну телефонију и фиксне
комуникацијске радио апарате; звучници за мобилне
двосмерне комуникацијске радио апарате; звучници
за стационарне двосмерне комуникацијске радио
апарате;
пуњачи
батерија
за
двосмерне
комуникацијске радио апарате; комуникацијске
мреже на бази интернет протокола које примамо
садрже рачунарски хардвер и рачунарски софтвер за
имплементацију интероперабилних комуникација;
криптографски модули, нарочито, електронски
модули са уграђеним фирмвером у сврху шифровања
података;
машине
за
шифровање;
радио
фреквенцијски бежични комуникацијски адаптери,
нарочито, мрежне интерфејс карте; софтвер за
управљање радио фреквентним бежичним мрежним
интерфејс картама; комуникацијски софтвер за
повезивање радио фреквенцијских бежичних
мрежних
интерфејс
карти
са
локалном
комуникацијском мрежом; радијски мрежни гетвеј
који се примамо састоји од рачунара, рачунарских
прекидача и рачунарског софтвера, на пољу гласовне
комуникације и комуникације подацима; рачунарски
софтвер који се користи на пољу контроле лета,
нарочито, за надзор, одржавање, администрирање,
решавање проблема и конфигурисање рачунарског
софтвера за надгледање перформанси система
контроле лета, дефинисање мапирања, аплодовање
ажурираног софтвера и нових верзија, контролу
приступа, корисничке дефиниције, обнављање и
извештавање о дијагностици.
35 услуге саветовања и консултација у вези са
пословним
управљањем
у
области
телекомуникационе логистике; услуге пословне
консултације помоћи у раду телекомуникацијских
система и мрежа за друге; услуге пословне
консултације и помоћи у области телекомуникација,
нарочито
рад
са
и
администрација
телекомуникацијских мрежа и комуникацијских веза
за друге.
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37 техничко консултовање на пољу градње фиксних
земаљских постројења; техничко консултовање и
асистенција на пољу конструисања, поправке и
одржавања подморница и бродова; техничко
консултовање које се односи на инсталацију,
поправку и одржавање мобилних и фиксних
постројења на земљи, сателита и односних
рачунарских информационих система; техничко
консултовање и асистенција на пољу распоређивања
опреме и система рачунарског хардвера; услуге
надградње информационе технологије (ИТ) и
комуникацијске
инфраструктуре,
нарочито,
ажурирање рачунарског хардвера за ит и
комуникацијске
системе;
услуге
одржавања
телекомуникацијских система, нарочито, одржавање
радио, телевизијске и дигиталне комуникацијске
опреме за друге.
38 техничко консултовање на пољу сателитске
комуникације и комуникације путем повезаних
комуникацијских
информацијских
система,
нарочито, комуникација путем сателитског преноса,
микроталасних производа и телеметрије и
инструментације; услуге консултовања и техничке
асистенције на пољу сигурне комуникације и
телеметрије.
42 техничко консултовање и асистенција на пољу
авијације; информацијско технолошко консултовање
у области подморница и бродова, мобилних и
фиксних постројења на земљи, сателита и односних
информационих система, нарочито у вези са
сигурношћу
података,
комуникацијама,
микроталасним производима и телеметријом и
инструментацијом;
пројектовање
рачунарских
система за интеграцију софтвера, одржавање и
корисничке услуге, системе подршке за интеграцију
софтвера, одржавање и планирање услуга подршке и
провизионирања, и провизионирање контроле услуге
подршке за сателитске контролне мреже, одбрамбене
комуникацијске системе у реалном времену, и
одбрамбене системе за прикупљање обавештајних
података у реалном времену; пројектовање
рачунарских система за инжењерску подршку за
лансирање сателита, распоређене комуникацијске
системе и распоређене системе за прикупљање
обавештајних података; консултовање и техничка
асистенција на пољу прилагођавања рачунарског
хардвера и софтвера; консултовање и асистенција у
вези
са
услугама
управљања
рачунарским
програмом, услугама управљања рачунаром на лицу
места, и распоређивањем и управљањем бежичним
комуникацијским мрежама других и услугама
управљања
комуникацијским
везама;
услуге
техничке подршке, нарочито, решавање проблема у
смислу дијагностиковања и тестирања проблема
рачунарског хардвера и софтвера; обезбеђивање
интерактивног веб-сајта који омогућава корисницима
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
улаз,
приступ,
надгледање
и
генерисање
пројектованих стратешких и тактичких сигналинх
извештаја о обавештајним подацима; услуге
миграције ит и комуникацијске инфраструктуре;
услуге техничког пројектовања и распоређивања
телекомуникационих мрежа и рачунарских мрежа за
друге; услуге техничке подршке за миграцију центра
за податке, сервера и апликација за базе података;
услуге миграције података;
управљање ИТ
софтверским апликацијама, управљање услугама за
предузећа, нарочито, управљање софтверским
апликацијама, управљање рестриктивним мрежама и
подацима, одржавање рачунарског софтвера које се
односи на сигурност рачунара и спречавањем
рачунарског ризика; услуге консултовања на пољу
рачунарског хардвера и софтвера; техничко
консултовање
на
пољу
телекомуникацијских
технологија; техничко консултовање на пољу
информационе технологије (ИТ); ажурирање и
одржавање рачунарског софтвера, услуге интеграције
информационе технологије (ИТ); услуге техничке
подршке, нарочито, надгледање рачунарских мрежа
путем даљинског приступа; даљинско технолошко
надгледање рачунарске мреже и услуге одржавања
софтвера;
даљинско
управљање
система
информационе технологије (ИТ) других; планирање,
пројектовање и управљање системима информационе
технологије (ИТ); пројектовање рачунарског хардвера
и софтвера; пројектовање рачунарске мреже за друге;
услуге обезбеђивања информација за пројектовање,
распоређивање
и
управљање
сигурним
комуникацијским системима и информацијским
мрежама, за заштиту поверљивости, интегритета и
расположивости информацијских система и важних
пословних података других; пројектовање радио,
телевизијске и дигиталне комуникацијске опреме за
друге; пројектовање и интеграција телефонских
система, комуникацијских система и система за
приказивање информација.
45 консултовање и техничка асистенција на пољу
услуга информационе сигурности и обавештајне
сигурности за сигурну и не сигурну комуникацију
путем гласа, података и видеа, корисничку
ауторизацију, препознавање и шифровање порука.
(210) Ж- 2021-233
(220) 11.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) L3Harris Technologies, Inc. (Delaware
corporation), 1025 West NASA Boulevard, Melbourne,
Florida 32919, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)
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(511) 9 рачунарски хардвер; снимач гласова у
пилотској кабини ваздухоплова и података о лету;
снимачи и одашиљачи података о параметрима лета;
полупроводници; радио фреквенцијски прекидачи;
детектори
радара;
тестери
лета,
нарочито,
рачунарски хардвер и софтвер за извођење
симулације лета; рачунарски софтвер за симулацију
лета;
телефонски
предајници;
хабови
за
телекомуникацијске
мреже;
конектори
за
телекомуникацијске
мреже;
пријемници
за
телекомуникацијске мреже; хардверски интерфејс
телефонске мреже; хардвер за контролу сигурности
телефоније; хардвер за контролу телефонске
му1тимедије; телефонски прекидачи, рутери и
претплатнички хардверски интерфејс, који се
користе у рачунарским и комуникацијским мрежама
и системима; рачунарски софтвер који се користи за
управљање и контролу у области сателитске
комуникације; рачунарски софтвер за рударење у
области стратешких и тактичких обавештајних
података; рачунарски софтвер за телеметрију који се
користи за прикупљање и одашиљање података, са
сателита, ваздухоплова, пројектила, покретних
копнених система, даљински конфигурисаних
фиксних инсталација; рачунарски софтвер који се
користи за прикупљање и одашиљање података за
медицинске рентгенске машине, машине са
магнетским сензорима, машине са акустичним
сензорима, машине за хемијско праћење; рачунарски
софтвер који се користи за контролу и управљање
опремом у реалном времену; рачунарски софтвер за
управљање и контролу рентгенских машина;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са магнетским сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
медицински
имиџинг
(визуелно
снимање);
рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са акустичним сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
хемијско праћење; инструменти за контролу лета;
опрема за сигурност лета, нарочито снимачи гласова,
телеметријски
системи
за
употребу
на
ваздухопловима; рачунарски софтвер који се користи
за управљање и контролу ваздухопловних система за
одржавање на ваздухопловима; рачунарски софтвер
за управљање и телеметријских скенера; системи за
детектовање упада; рачунарски софтвер за
управљање и контролу система за бодовање борбе и
слика, рачунарски софтвер за управљање и контролу
система за управљање ваздушним саобраћајем;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
монитора, фото апарата и видео камера; рачунарски
софтвер за управљање и контролу радарских
система; рачунарски софтвер који се користи за
системе статуса и надзора возила; рачунарски
софтвер за препознавање и презентацију ситуација
83
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система, у контролном систему комуникације и
повезивања
података;
телекомуникациони
појачивачи канала; филтери фреквенција за употребу
у телекомуникацијама; рачунарски хардвер за
процесирање информације о електронском кључу,
нарочито, процесирање информације у вези са
електронским шифровањем и другим сигурно сним
технологијама; радио фреквенцијски лимитери;
хармонијски генератори; сателитски транспондери;
контролори
транспондера;
системи
сигурне
комуникације који се састоје од дигиталних
процесора,
модулатора,
антена,
одашиљача,
пријемника и хардвера и софтвера за шифровање, за
уређаје за процесирање сигурносних алгоритама,
који се користе за прикупљање, пренос и анализу
информација из ваздуха, сателита, земље и мора;
комуникацијски системи који се састоје од
микроталасних комуникацијских веза високог
протока података и рачунарског хардвера;
комуникацијски системи који се састоје од
телефонских
компонената
и
компонената
микроталасног радија високог протока података,
дигиталних процесора, рачунарског хардвера,
софтвера који садржи алгоритме који се користе у
процесирању сигурних комуникација и софтвера за
сигурно емитовање и/или пријем комуникација и
информација или података; уграђена сателитска
опрема која обезбеђује могућности подсистема,
нарочито, електронски модули и штампана кола за
дигитално снимање електронских података у
чврстом стању, процесирање видео сигнала,
процесирање и транслација комуникацијских
сигнала; микроталасни уређаји, опрема, производи и
компоненте, нарочито, фреквенцијски трансмитори,
фреквенцијски
конвертери,
фреквенцијски
синтисајзери,
фреквенцијски
модулатори,
фреквенцијски филтери, фреквенцијски појачивачи
снаге, пасивне компоненте, механички прекидачи,
бежични фреквенцијски монитори; опрема за радио
навигацију која се састоји од микроталасне опреме за
одашиљање и примање снимака, нарочито,
микропроцесора, електронских дисплеја, уређаја за
дигитално складиштење, радио одашиљача и
пријемника, која обезбеђује следеће могућности:
навигацију, командовање и контролу возила,
индикације и упозорења возила, снимање података и
телеметрије; опрема и уређаји за надгледање,
нарочито, ИСР (обавештавање, надзор и извиђање)
подсистеми који користе рачунарски хардвер и
софтвер
за
обезбеђивање
семплирања
електромагнетног
спектрума
са
унапред
дефинисаном фреквенцијом да би се извукла
информација која се може анализирати, за потребе
војног и цивилног ваздухопловства; електронски
сензори који у реалном времену обезбеђују
могућност прикупљања електронских података и
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информација; електронски рачунарски хардвер и
софтвер, који омогућава прикупљање, мониторинг,
анализу, складиштење и презентацију медицинских
слика; хардвер који омогућава повезивање аналогних
или дигиталних сигнала са постојећом ПСТН (јавна
телефонска мрежа) или глобалном информацијском
мрежом и креирање могућности да се исти ови
сигнали убаце у систем мобилне комуникације;
телефонски рачунарски хардвер који омогућава
креирање бежичне последње миље, нарочито,
бежичне радио везе између централног извора и
дестинације, где телефонија и систем података имају
могућност фиксног положаја или мобилног рада;
комуникацијски терминали који се састоје од
рачунарског хардвера који обезбеђује креирање и
повезивање
мултимедијалних
комуникацијских
сигнала, укључујући аналогне сигнале, глас, податке
и видео, и омогућава да се сигнали повежу са другим
комуникацијским терминалима или другим мрежним
чворовима; радио и телевизијски трансмисиони
системи који садрже предајнике, мониторе, миксере
сигнала, кодере и декодере аудио и видео сигнала и
опрему за едитовање, нарочито, процесоре сигнала;
предај ници и пријемници за сателитску
комуникацију; рачунарски вођени мрежни системи
који се састоје од рачунарског хардвера и софтвера
за пренос података између рачунара повезаних у
мрежу и за управљање рачунарима и преносом
података
у
поменутој
мрежи;
рачунарски
информациони системи који садрже рачунаре и
софтвер за обраду података, обраду текста и приказ
података; авионски системи који садрже дигиталне
мапе, оптичке и жичане магистрале података (дата
бус),
меморијске
уређаје,
инструменте
за
приказивање, похрањивање, процесирање и вађење
података о времену, тактици, стратегији и
сигурности, контролне уређаје за пилотске кабине и
екране са подацима; фазирана антенска решетка;
опрема за глобално позиционирање, која се састоји
од процесора података и екрана; рачунарски софтвер
и рачунарски хардвер за употребу у системима
комуникације у контроли лета за приказивање
транспорта, пренос гласа, података и слика,
контролу, пребацивање, усмеравање и примање
информација о ваздушном саобраћају; рачунари и
рачунарски софтвер за конвертовање слика у податке
и за анализу, приказивање и штампање података, у
области дво- и тро-димензионалне екстракције,
манипулације,
приказивања
и
географске
регистрације слике; сигурни рачунарски вођени
системи, који се састоје од рачунарског хардвера и
софтвера и шифрованих база података, који се сви
користе за обезбеђивање и контролисање сигурности
и приступа рачунарској мрежи и информацијама које
се налазе у њој, нарочито, праћење ваздушног
саобраћаја и пренос шифрованих порука до пилота,
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управљање базама података, пренос датотека и за
повезивање рачунара и база података у мрежу и за
управљање протока авио саобраћаја; систем
управљања ваздушним линијама, који садржи
рачунаре и софтвер за управљање базама података и
за размену информација о авионима и раду авиона;
процесори за анализу телевизијских сигнала,
нарочито,
електронски
дисплеј
панели
за
приказивање сигнала, терминали за евалуацију
сигнала, који се примамо састоје од хардвера, за
анализу прилагођених сигнала, са интегрисаним
дисплејом и компонената за софтверску анализу, које
раде на индустријски стандардним рачунарима, и
монитор за евалуацију квалитета аналогних и
дигиталних сигнала, сервери за анализу медија за
верификацију квалитета дигиталног медијског
садржаја, интерфејс модули сигнала, ручни
анализатори сигнала, оптички анализатори сигнала,
тестери кола за мониторинг емитованих сигнала и
алати за видео мониторинг, нарочито, алати за видео
мониторинг заснован на софтверу, нарочито,
рачунарски софтвер за мониторинг и логовање
гласноће медијског садржаја; генератори временске
референце, нарочито, генератори сигнала временске
референце за генерисање временског и тестног
сигнала система за емитовање; хардвер и рачунарски
софтвер за телевизијску продукцију, пост продукцију
и емитовање, нарочито, демодулатори, дигиталне
ознаке, нарочито, динамички електронски дисплеји и
мрежни рачунарски сервери и рачунарски софтвер за
управљање и контролу динамичких електронских
дисплеја, дистрибуционих појачала, аудио/видео
едитора, нарочито, рачунарске радне станице
опремљене рачунарским софтвером за едитовање
аудио и видео програмских материјала, рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер који се продаје као
интегрална јединица за генерисање карактера и
графике, рачунарски софтвер за генерисање
визуелних ефеката, рачунарски хардвер и рачунарски
софтвер који се продаје као интегрална јединица за
генерисање и убацивање уживо реклама, модула са
хитним упозорењима, нарочито, компјутеризовани
електронски модули и припадајући рачунарски
софтвер за имплементацију емитовања јавних порука
са хитним упозорењима, оптички транспортери
сигнала, електронски главни контролни прекидачи
аудио и видео сигнала, компресори аудио и видео
сигнала и декомпресори аудио и видео сигнала,
му1типлексери и дему1типлексери, му1тиекрани,
апликациони софтвер за мониторинг и контролу
рачунарске мреже за емитовање, електронски
мрежни контролни панели, пријемници и декодери
за аудио запис, видео запис и податке, електронски
усмеривачки прекидачи за аудио и видео сигнале,
видео сервери, НТП (протокол мрежног времена)
временски модули који се примарно састоје од
ЗИС / RS / IPO
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рачунарског хардвера и рачунарског софтвера за
обављање НТП синхронизације времена, сатови
временског сигнала, модули за транспорт сигнала,
аудио/видео синхронизатори и управљачи времена,
који се примамо састоје од кола са генерисаним
високо прецизним сатовима за синхронизацију тона
са сликом, рачунарски софтвер за креирање и
приказивање маркера са временским кодом, вишениже фреквенцијски конвертери сигнала, унакрсни
конвертери формата сигнала, сви за употребу у
индустрији медија и забаве; емитерски софтвер за
оглашавање,
продају,
промет
и
наплату,
аутоматизацију, управљање дигиталном имовином,
програмирање и управљање правима, нарочито,
рачунарски софтвер за управљање, надгледање и
аутоматизацију куповине, продаје, планирања,
истраживања, управљања инвентаром, праћења
продукције и процеса рачуноводства за оглашавање,
и за општи садржај за индустрију медија и забаве;
рачунарски софтвер за контролисање и надзор
прекидачког система за телевизијске и радио
сигнале; рачунарски софтвер за управљање,
надгледање и аутоматизацију креирања, померања,
лоцирања, архивирања, вађења и коришћења
дигиталне медијске имовине; софтвер за управљање
пословним процесима и за порукама, за управљање и
контролу хуманог и аутоматског процеса рада и
мулти системске комуникације, за коришћење у
индустрији медија и забаве; мрежни центри
управљања који се примарно састоје од мобилних и
преносних радио апарата и такође садрже
контролоре електричних базних станица, контролоре
електронске комуникације и контролоре електричне
мреже; мобилни и стационарни двосмерни радио
апарати за комуникацију; преносиви двосмерни
радио апарати за комуникацију; гетвеји радио мрежа
који садрже рачунаре, рачунарске прекидаче и
припадајући рачунарски софтвер за гласовну
комуникацију и комуникацију подацима; мреже на
бази интернет протокола које садрже рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер за интероперабилну
комуникацију;
опрема
за
телекомуникацију,
нарочито, трункинговани радио комуникациони
системи за јавни сервис и индустријску примену,
који се састоје од преносних комуникацијских радио
апарата, контролора електричне базне станице,
контролора електронске комуникације и прекидача
кола; контролна опрема за двосмерне мобилне и
двосмерне фиксне радио апарате, нарочито, опрема
базне станице за фиксне и мобилне мреже и
комуникације, базни торњеви који се примарно
састоје од електронског хардвера, рачунарског
софтвера, антене и базних станица, контролне
станице које се примамо састоје од радијског
хардвера и припадајућег рачунарског софтвера,
десктоп контролне станице које се примамо састоје
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Ж
од радио апарата, радијског хардвера и припадајућег
рачунарског софтвера, диспечерски и конзолни
хардвер, нарочито, диспечерске конзоле и софтвер за
обављање хитне и не-хитне комуникације и
обављање
командовања
и
контроле
јавне
безбедности особља и имовине, рачунарски хардвер
и софтвер за управљање на лицу места, за управљање
комуникацијским радио апаратима и базним
станицама, и рачунарски хардвер и софтвер за
мрежно надгледање, за надгледање комуникацијских
радио апарата и базних станица; радијски
комуникацијски системи који примарно садрже
мобилне комуникацијске радио апарате и такође
садрже непокретне комуникацијске радио апарате,
преносне комуникацијске радио апарате, контролоре
базне станице, контролоре комуникације, и
контролоре мреже; гетвеји комуникацијских радио
мрежа, који се примарно састоји од рачунара,
рачунарских прекидача и припадајућег рачунарског
софтвера за обезбеђивање гетвеја између мрежа;
просторно распоредиви рефлектори за сателитску
комуникацију; рачунари и рачунарски софтвер за
обраду података о географској елевацији која се
односи на елевацију локација на земљи, како би се
генерисао, приказао и штампао тродимензионални
географски регистровани приказ таквих локација;
рачунари и рачунарски софтвер за управљање,
каталогизацију и позивање геопросторних слика,
производа изведених из слика и других обавештајних
производа, кроз синхронизацију каталога података
преко диспаратних складишних локација; рачунари и
рачунарски софтвер за управљање, процесирање,
експлоатацију и дистрибуцију покретних слика са
обавештајним подацима; рачунари и рачунарски
софтвер за управљање, процесирање, експлоатацију
и дистрибуцију презентација о планирању лета
пилотима општег ваздухопловства и контролорима
лета; мрежни комуникацијски радио апарати;
бродски комуникацијски терминали који се
примарно састоје од антене, постоља, позиционера,
модерна, конвертера на више фреквенце, конвертера
на ниже фреквенце, појачивача и корисничког
интерфејса; земаљски комуникацијски терминали
који се примамо састоје од антене, постоља,
позиционера, модерна, конвертера на више
фреквенце, конвертера на ниже фреквенце,
појачивача и корисничког интерфејса; рачунарски
информациони системи који се углавном састоје од
рачунара и рачунарског софтвера за процесирање
података, процесирање текста и приказивање
података у областима пописног информацијског
система, здравственог информацијског система,
паметних система дистрибуције електричне енергије,
система извештавања о и прогнозе временских
прилика и система за еколошко извештавање и
предвиђање; авионска опрема, нарочито, компресори
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и декомпресори видео сигнала, извори снаге,
монтажни носачи посебно адаптирани за монтирање
и повезивање електричних апарата, процесори
ваздухопловних
сигнала
за
мрежну
интероперабилност оружја и циљање оружјем,
сигурни мрежни прекидачи, рачунарски софтвер у
виду мрежних протокола за олакшавање размене
електронских порука и података, радио фреквентне
(РФ) везе података за оружје, УХФНХФ бежичне
везе података, електроника генератора сигнала која
се примамо састоји од појачивача снаге, а такође
садржи и појачивач ниског шума, померач фазе,
јединицу
временског
кашњења,
прекидаче
одашиљања и примања, јединицу за дељење,
јединицу за комбиновање, конвертер на више
фреквенце, конвертер
на ниже фреквенце,
контролоре низа и низове напајања и контролну
опрему, контролне јединице антене, референтне
јединице за одређивање позиције и правца,
контролне
јединице
одашиљача/пријемника,
контролоре позиције антене и селективни прекидачи
фреквенцијског опсега; комуникацијски системи
контроле лета, који се састоје од рачунарског
хардвера и рачунарског софтвера за приказивање,
пренос, контролу, пребацивање, усмеравање и
примање података о временским приликама;
двосмерни радио апарати за комуникацију путем
гласа, података, слика и видеа, за употребу од стране
војних и других владиних агенција; двосмерни
комуникацијски
радио
уређаји,
нарочито,
комуникацијски радио апарати за глас и податке,
који могу да раде на више фреквентних опсега, да би
се омогућило службеницима јавне безбедности и
првим респодентима, као што су агенције за
спровођење закона, хитна помоћ, ватрогасци и војно
особље,
да
међусобно
инероперабилно
комуницирају,
иако
њихова
постојећа
комуникацијска
инфраструктура
можда
није
међусобно компатибилна; трункиговани радио
комуникацијски системи за јавни сервис и
индустријску примену, нарочито, базне станице
мобилне телефоније и базне станице мобилног
радија за двосмерну мобилну телефонију и фиксне
комуникацијске радио апарате; звучници за мобилне
двосмерне комуникацијске радио апарате; звучници
за стационарне двосмерне комуникацијске радио
апарате;
пуњачи
батерија
за
двосмерне
комуникацијске радио апарате; комуникацијске
мреже на бази интернет протокола које примамо
садрже рачунарски хардвер и рачунарски софтвер за
имплементацију интероперабилних комуникација;
криптографски модули, нарочито, електронски
модули са уграђеним фирмвером у сврху шифровања
података;
машине
за
шифровање;
радио
фреквенцијски бежични комуникацијски адаптери,
нарочито, мрежне интерфејс карте; софтвер за
ЗИС / RS / IPO
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управљање радио фреквентним бежичним мрежним
интерфејс картама; комуникацијски софтвер за
повезивање радио фреквенцијских бежичних
мрежних
интерфејс
карти
са
локалном
комуникацијском мрежом; радијски мрежни гетвеј
који се примамо састоји од рачунара, рачунарских
прекидача и рачунарског софтвера, на пољу гласовне
комуникације и комуникације подацима; рачунарски
софтвер који се користи на пољу контроле лета,
нарочито, за надзор, одржавање, администрирање,
решавање проблема и конфигурисање рачунарског
софтвера за надгледање перформанси система
контроле лета, дефинисање мапирања, аплодовање
ажурираног софтвера и нових верзија, контролу
приступа, корисничке дефиниције, обнављање и
извештавање о дијагностици.
35 услуге саветовања и консултација у вези са
пословним
управљањем
у
области
телекомуникационе логистике; услуге пословне
консултације помоћи у раду телекомуникацијских
система и мрежа за друге; услуге пословне
консултације и помоћи у области телекомуникација,
нарочито
рад
са
и
администрација
телекомуникацијских мрежа и комуникацијских веза
за друге.
37 техничко консултовање на пољу градње фиксних
земаљских постројења; техничко консултовање и
асистенција на пољу конструисања, поправке и
одржавања подморница и бродова; техничко
консултовање које се односи на инсталацију,
поправку и одржавање мобилних и фиксних
постројења на земљи, сателита и односних
рачунарских информационих система; техничко
консултовање и асистенција на пољу распоређивања
опреме и система рачунарског хардвера; услуге
надградње информационе технологије (ИТ) и
комуникацијске
инфраструктуре,
нарочито,
ажурирање рачунарског хардвера за ит и
комуникацијске
системе;
услуге
одржавања
телекомуникацијских система, нарочито, одржавање
радио, телевизијске и дигиталне комуникацијске
опреме за друге.
38 техничко консултовање на пољу сателитске
комуникације и комуникације путем повезаних
комуникацијских
информацијских
система,
нарочито, комуникација путем сателитског преноса,
микроталасних производа и телеметрије и
инструментације; услуге консултовања и техничке
асистенције на пољу сигурне комуникације и
телеметрије.
42 техничко консултовање и асистенција на пољу
авијације; информацијско технолошко консултовање
у области подморница и бродова, мобилних и
фиксних постројења на земљи, сателита и односних
информационих система, нарочито у вези са
сигурношћу
података,
комуникацијама,
ЗИС / RS / IPO

Ж
микроталасним производима и телеметријом и
инструментацијом;
пројектовање
рачунарских
система за интеграцију софтвера, одржавање и
корисничке услуге, системе подршке за интеграцију
софтвера, одржавање и планирање услуга подршке и
провизионирања, и провизионирање контроле услуге
подршке за сателитске контролне мреже, одбрамбене
комуникацијске системе у реалном времену, и
одбрамбене системе за прикупљање обавештајних
података у реалном времену; пројектовање
рачунарских система за инжењерску подршку за
лансирање сателита, распоређене комуникацијске
системе и распоређене системе за прикупљање
обавештајних података; консултовање и техничка
асистенција на пољу прилагођавања рачунарског
хардвера и софтвера; консултовање и асистенција у
вези
са
услугама
управљања
рачунарским
програмом, услугама управљања рачунаром на лицу
места, и распоређивањем и управљањем бежичним
комуникацијским мрежама других и услугама
управљања
комуникацијским
везама;
услуге
техничке подршке, нарочито, решавање проблема у
смислу дијагностиковања и тестирања проблема
рачунарског хардвера и софтвера; обезбеђивање
интерактивног веб-сајта који омогућава корисницима
улаз,
приступ,
надгледање
и
генерисање
пројектованих стратешких и тактичких сигналинх
извештаја о обавештајним подацима; услуге
миграције ит и комуникацијске инфраструктуре;
услуге техничког пројектовања и распоређивања
телекомуникационих мрежа и рачунарских мрежа за
друге; услуге техничке подршке за миграцију центра
за податке, сервера и апликација за базе података;
услуге миграције података; управљање ИТ
софтверским апликацијама, управљање услугама за
предузећа, нарочито, управљање софтверским
апликацијама, управљање рестриктивним мрежама и
подацима, одржавање рачунарског софтвера које се
односи на сигурност рачунара и спречавањем
рачунарског ризика; услуге консултовања на пољу
рачунарског хардвера и софтвера; техничко
консултовање
на
пољу телекомуникацијских
технологија; техничко консултовање на пољу
информационе технологије (ИТ); ажурирање и
одржавање
рачунарског
софтвера,
услуге
интеграције информационе технологије (ИТ); услуге
техничке
подршке,
нарочито,
надгледање
рачунарских мрежа путем даљинског приступа;
даљинско технолошко надгледање рачунарске мреже
и услуге одржавања софтвера; даљинско управљање
система информационе технологије (ИТ) других;
планирање, пројектовање и управљање системима
информационе технологије (ИТ); пројектовање
рачунарског хардвера и софтвера; пројектовање
рачунарске мреже за друге; услуге обезбеђивања
информација за пројектовање, распоређивање и
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Ж
управљање сигурним комуникацијским системима и
информацијским
мрежама,
за
заштиту
поверљивости, интегритета и расположивости
информацијских система и важних пословних
података других; пројектовање радио, телевизијске и
дигиталне комуникацијске опреме за друге;
пројектовање и интеграција телефонских система,
комуникацијских система и система за приказивање
информација.
45 консултовање и техничка асистенција на пољу
услуга информационе сигурности и обавештајне
сигурности за сигурну и не сигурну комуникацију
путем гласа, података и видеа, корисничку
ауторизацију, препознавање и шифровање порука.
(210) Ж- 2021-234
(220) 11.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Kite Pharma, Inc. (Delaware corporation), 2400
Broadway, Santa Monica, California 90404, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

ТЕКАРТУС
(511) 5
фармацеутски препарати, нарочито,
фармацеутски препарати за употребу у лечењу
канцера; фармацеутски и биолошки препарати за
имунотерапију, укључујући имунотерапију Т
ћелијама.
(210) Ж- 2021-236
(220) 11.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) ITV Studios Limited, Waterhouse Square 2,
Holborn, London EC1N 2AE, UK
(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24,
Београд
(540)

ПОТЕРА
(511) 9 звучни и видео снимци и преузимања;
снимљени телевизијски програми; снимљени
програми за емитовање или други пренос на
телевизији,
радију,
електронским
мобилним
уређајима и на рачунарима; медијски садржај који се
може преузети, укључујући видео и филмове,
телевизијске програме, рачунарске игре, музику,
слике и мелодије телефонског звона обезбеђене
преко интернета, телефонска линија, кабловски
бежични пренос, сателитска или земаљска услуга
преноса; подкастови (који се могу преузети); плоче,
дискови, траке, касете, кертриџи, картице и други
носачи, сви који носе или се користе за ношење
звучних снимака, видео записа, мултимедијалних
података, слика, графика, текста, програма или
информација; интерактивни компакт дискови, ЦД88

POM и ДВД; унапред снимљени дискови, ЦД-POM и
ДВД; онлајн постери, фотографије, слике, чланци,
ваучери и улазнице (који се могу преузети), онлајн
електронски речници, енциклопедије и референтни
текстови; рачунарски програми и софтвер за мобилне
апликације за интерактивну телевизију и за
интерактивне игре и квизове; софтвер за видео игре;
интерактивни програми за видео игре; дискови за
рачуна реке игре; програми и софтвер и за
електронске игре; хардвер и софтвер за игре у
виртуелној стварности; софтвер за рачунаре и
мобилне апликације за квизове; софтвер за машине
за аркадне видео игре; софтвер за коцкање; софтвер
за апликације за коцкање; софтвер за апликације за
коцкање који се може преузети; интерактивне и
онлајн игре са инстант добицима и игре са греб
картама; електронске публикације; електронске
књиге које се могу преузети; аудио књиге; е-књиге;
слушалице; предмети за мобилне телефоне; делови и
опрема за сву поменуту робу.
28 игре, играчке и предмети за игру; друштвене
игре; електронске друштвене игре; сетови питања за
друштвене игре; игре са картама; карте за играње;
квиз игре; аркадне игре; машине за видео игре; бинго
картице; опрема за играње бинго игара; греб картице
за играње лутријских игара и квизова; апарати за
игре на срећу; фигуре играчке; фигуре акционих
хероја;
новогодишње
праскаве
бомбоне.
41 услуге забаве у облику телевизијских програма,
кабловских, сателитских и интернет програма;
услуге забаве у форми емисија са играма; услуге
забаве које се односе на квизове; услуге телевизијске
забаве које укључују телефонско учешће публике;
интерактивна забава за употребу са мобилним
телефоном; образовне услуге у вези са забавом;
услуге забаве у облику искуства виртуелне игре;
пружање информација о забавним садржајима путем
веб
странице;
продукција,
презентација,
дистрибуција,
удруживање,
умрежавање
и
изнајмљивање
телевизијских,
кабловских,
сателитских и интернет програма и филмова,
звучних записа, видео записа и ДВД-а; развој
формата за телевизијске програме; организација,
продукција и презентација догађаја у образовне,
културне или забавне сврхе; организација,
продукција,
презентација,
обезбеђивање
и
одржавање такмичења, надметања, игара, квизова,
емисија са играма, забавних дана, емисија, турнеја,
организованих догађаја, наступа уживо, студијске
забаве и догађаја уз учешће публике; услуге
забавних паркова и аутомата за аркадне игрице,
видео запис са интернета (који се не може преузети);
објављивање књига, часописа, текстова, штампаних
материјала и снимака; објављивање и обезбеђивање
електронских публикација и онлајн публикација,
укључујући електронске књиге, новине, часописе
ЗИС / RS / IPO
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(периодична
издања),
стрипове,
часописе
(публикације), књиге, корисничке приручнике,
поучне и наставне материјале; обезбеђивање онлајн
видео клипова који се не могу преузети и другог
мултимедијалног дигиталног садржаја који садржи
аудио, видео, уметничка дела и/или текст из или у
вези
са
текућом
телевизијском
серијом;
обезбеђивање игара на Интернету; услуге онлајн
рачунарских игара; услуге играња и коцкања на
мрежи; услуге казина, кладионица, игара и игара на
срећу; интерактивни покер, бинго и игре вештина и
играња укључујући играчке формате за једног и
више играча; услуге које омогућавају рад
компјутеризованог бинга и игара вештина; услуге
унапред
плаћених
игара;
информативне
и
саветодавне услуге које се односе на било коју од
претходно наведених услуга.
(210) Ж- 2021-237
(220) 11.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Катарина Шуша, Милентија Поповића 5в,
Београд, RS
(540)

Ж
(740) Адвокат Милан Бајкић, Немањина 32, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.01; 03.01.21; 26.04.15; 26.04.22; 27.01.12;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.13
(511) 25 обућа; ципеле; чизме; шешири; покривала
за главу; крзно (одећа); каишеви (одећа); прслуци;
мантили; огртачи; капути; пуњене јакне (одећа);
јакне; одећа од имитације коже; одећа од коже.
(210) Ж- 2021-241
(220) 12.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) White Lemur DOO, Мајке Ангелине 10,
11000, Београд, RS
(540)

Biosporin

(531) 24.17.02; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01
(591) C00 M40 Y25 K00; R248 G171 B166; C00 M30
Y25 K44; R166 G126 B97.
(511) 29 месо, риба, живи на и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано во ће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
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.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-240
(220) 12.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Никола Митић, Срђана Кнежевића 15,
11050, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(511) 1 ђубрива, ферменти за хемијску употребу,
препарати за заштиту од ватре, хумус, препарати
микроорганизама, осим за медицинску или
ветеринарску употребу, органска биомаса [ђубриво],
биостимулатори за биљке.
19 шперплоча, цигле, грађевински картон, угаони
профили, неметални, пресована плута за грађевинарство,
неметалне зидне оплате, за грађевинарство, затварачи,
који нису од метала, немталне облоге за зидове, за
грађевинарство, подови, неметални, облоге, неметалне, за
грађевинарство, ламперија, неметална, грађевински
материјали неметални, табле дрвене пулпе за
грађевинарство, акустични панели, неметални.
28 коцке [играчке], справе за физичко вежбање, справе
за рехабилитацију тела, заштитни јастучићи [делови
спортске опреме], љуљашке за јогу, стартни блокови за
спортове, штитници за колена [спортска опрема].
(210) Ж- 2021-242
(220) 12.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Kite Pharma, Inc. (Delaware corporation), 2400
Broadway, Santa Monica, California 60404, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

YESCARTA
(511) 5 фармацеутски препарати.
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Ж
(210) Ж- 2021-243
(220) 12.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) SOMA WELLNESS DOO, Мајке Ангелине 10,
11000, Београд, RS
(540)

(540)

imunin
(511) 5 биоциди, медицинске бомбоне, капсуле за
лекове,
фармацеутски
препарати,
хемијскофармацеутски препарати, раствори за контактна
сочива, раствори за употребу саконтактним
сочивима, фармацеутски препарати за лечење
опекотина од сунца, кураре, декокти, увари за
фармацеутску употребу, лекови за медицинску
употребу, еликсири [фармацеутски препарати], естри
за фармацеутску употребу, лекови против грознице,
едицински чај, лековито биље, квасац за
фармацеутску употребу, тинктуре за употребу у
медицини, културе микроорганизама за медицинску
или ветеринарску употребу, фармацеутски препарати
за негу коже, биљни чајеви за медицинске сврхе,
отрови, медицински тоници, биолошки препарати за
употребу
у
медицини,
дијететски
напици
прилагођени за медицинску употребу, хемијски
препарати за фармацеутску употребу, лекови за
људску употребу, ферменти за фармацеутску
употребу, медицинска пића, дијететске супстанце
прилагођене за медицинску употребу, биљна влакна,
дијететска, додаци исхрани, ађуванти за медицинске
потребе, квасац као додатак исхрани, протеини као
додатак исхрани, протеински додаци исхрани за
животиње, биљни екстракти за фармацеутске
намене, фармацеутски препарати, биљни екстракти
за медицинске намене, додаци исхрани са
козметичким дејством.
30 немедицински биљни чајеви, ароме за кафу,
ароматични додаци за храну, кафа, биљни препарати
за употребу као замена за кафу, чај, пића од чоколаде
са млеком, ледени чај, напици од чаја.
32 пиво, безалкохолни воћни напици, пића од
сурутке, безалкохолни концентрати за прављење
напитака, безалкохолни напици на бази меда,
безалкохолни напици са укусом кафе, безалкохолни
напици са укусом чаја, енергетска пића.
(210) Ж- 2021-244
(220) 11.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) ПЛАВА ПТИЦА-МАКСИМОВИЋ ДОО
ВЕЛИКА МОШТАНИЦА, Добривоја Јовановића
34, Велика Моштаница, RS
(740) Адвокат Андреја Чивтелић, Курсулина 13,
Београд
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(531) 26.03.01; 26.03.02; 26.03.07; 26.03.22; 29.01.01;
29.01.08
(591) црна, окер.
(511) 28 алке [игра набацивања колута о клин]; апарати
за аркадне видео игре; апарати за игре; апарати за игре
на срећу; апарати за јахање у забавним парковима;
апарати и машине за куглање; апаратура за избацивање
тениских лоптица; базени за пливање [за играње];
балон и за игру; беби гимнастика; бејзбол рукавице;
билијарски столови; билијарска креда; билијарски
столови који се покрећу кованицама; билијарски
штапови; бинго картице; боксерске рукавице;
боксерски џакови; ваздушни пиштољи играчке; возила
играчке; врхови билијарских штапова; дама [игра];
даске за веслање; даске за пливање; даске за скијање;
даске за сурфовање; даске за сурфовање на стомаку;
даске за једрење; делтаплани; детонирајуће каписле
[играчке]; дискови за спорт; домине; дронови [играчке];
друштвене игре; дувалице за прављење мехура од
сапунице [играчке]; експлозивне конфете за забаве;
електронске мете; жетони за игре; жироскопи и
стабилизатори лета за моделе авиона; заштитне фолије
прилагођене за екране преносних игара; заштитни
јастучићи [делови спортске опреме]; змајеви; играчке *;
играчке висеће вртешке; играчке возила на даљинско
управљање; играчке за кућне љубимце; играчке
имитација козметике; играчке на надувавање за базене;
играчке новитети за забаве; играчке новитети за
збијање шала; игре; игре грађења; игре на табли; игре
са обручима; игре са потковицама; каписле за пиштоље
[играчке]; карневалске маске; карте за игру; картесличице које се размењују, за игру; картице за гребање
за игре на срећу; кинеске домине; кликери за игру;
командне ручице [џојстици] за видео игре; конзоле за
видео игре; контролери за конзоле за игру; коцке
[играчке]; коцкице; коњи за љуљање; креда за
билијарске штапове; лопте за билијар; лопте за играње;
лопте за игру; лоптице за бадминтон; лукови за
стреличарство; лутке за руку; лутке; макете [играчке];
макете играчке; марионете [лутке на концу]; маса за
моделирање за игру; маске за мачевање; маске
[играчко]; матрјошка лутке; машине за видео игре;
машине за забаву, аутоматске и које се покрећу
кованицама; машине за избацивање лоптица; машине
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за физичке вежбе; мађионичарски прибор; медведићи
играчке; мете; мехурови, мембране лопти за играње;
муниција за пиштоље с бојом [спортска опрема];
мушки атлетски суспензори [спортска опрема];
одбојници за билијарски сто; одећа за лутке; пазле;
параглајдери; пачинко [механичке игре]; пикадо;
пиштољи играчке; пиштољи с бојом [спортска опрема];
пињата; пластелин за игру; плишане играчке; плишане
играчке са прикаченим n8427ћебенцетом; позоришне
маске; праћке [спортска опрема]; преноси ве видео игре
са дисплејем од течних кристала; преносне игре и
играчке са телекомуникационим функцијама; рекети;
пуњене играчке; пумпе посебно прилагођене за лопте
за играње; роботи играчке; ролери; ролшуе
[котураљке]; рукавице за борбу [опрема за игру];
рукавице за голф; рукавице за игру; рукавице за
мачевање; рукавице за пливање; ручне конзоле за
играње видео игара; салонске игре; скејтборд; скије;
санке [спортска опрема]; скије за воду; скије за
сурфовање; скутери [играчке]; слот машине [машине за
игре]; смањени модели возила; собни бицикпи за
вежбање; справе за боди-билдинг; спортске мреже;
справе за вежбање [развлачење]: љуљашке за јогу;
справе за истезање груди [вежбање]; справе за пењање
[опрема за планинарење]; справе за рехабилитацију
тела; справе за физичко вежбање; стаклене кугле са
снегом; столови за стони тенис; стони фудбал;
стреличарски прибор; табле за игру даме; тегови;
тегови за вежбање; тениске мреже; тобогани [играчке];
точак за рулет; трамболине; триктрак игре; трицикли за
децу [играчке]; управљачи за играчке; уређаји за
гимнастику; фигуре играчке; харпуни [спортска
опрема]; чаше за мешање коцки; чигре; чигре [играчке];
чипови за игре на срећу; чуњеви; чуњеви за куглање;
чуњеви [игре]; шатори за игру; шах; шаховске табле;
штапови за игре.
35 маркетинг; рекламирање; рекламирање на радију;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
промоција продаје за друге; непосредно оглашавање
путем поште; оглашавање; оглашавање на отвореном;
оглашавање плаћањем по клику [рау рег click
оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи;
прикупљање
статистичких
података;
продукција емисија телевизијске продаје; продукција
програма телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; циљни маркетинг: услуге телемаркетинга;
услуге рекламних агенција; услуге продаје путем
лицитације; системација информација у компјутерским
базама података; управљање програмима лојалности
потрошача; услуге агенција за увоз и извоз; услуге
фотокопирања.
41 организовање и вођење конференција; организовање
и вођење конгреса; организовање и вођење радионица
[обука]; организовање изложби за културне или
образовне потребе; организовање лутрије; организовање
ЗИС / RS / IPO
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и вођење образовних форума уживо; организовање и
спровођење концерата; организовање спортских
такмичења; организовање представа, свечаности [услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича; организовање такмичења [образовних или
забавних]; планирање забава [забава]; подучавање;
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; продукција представа; пружање услуга
казина [игре на срећу]; пружање услуга аутомата за
аркадне игрице; позоришна продукција; продукција
радио и телевизијских програма; производња филмова,
који нису рекламни филмови; режирање филмова, осим
рекламних филмова; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање видеорекордером; стављање на располагање
игралишта и опреме за голф; телевизијска забава; услуге
агенција за продају карата [разонода]; услуге дискотека;
услуге диск џокеја; услуге графичке обраде, осим у
рекламне сврхе; услуге биоскопа; услуге забаве које
пружају кампови за одмор; услуге забавних паркова;
услуге забављача; услуге игара на срећу; услуге игара
пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге караока;
услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге ноћних
клубова [забава]; услуге обданишта; услуге образовања
које пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора; услуге пружања обуке; услуге спортских
кампова; услуге спортских објеката; услуге технике
осветљења за манифестације; услуге тонске технике за
манифестације; услуге филмског студија; фотографске
репортаже; фотографисање; физичко васпитање.
(210) Ж- 2021-250
(220) 17.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) SAŠA PAJKIĆ PREDUZETNIK
SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA
RADNJA ESKOM, Голубачки пут б.б., 12220,
Велико Градиште, RS
(540)

MILICA
(511) 30 торта.
(210) Ж- 2021-257
(220) 12.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Александар Парошки, Бранислава Бороте 3,
Нови Сад, RS
(540)
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Ж
(531) 02.01.12; 02.01.23; 18.03.02; 18.03.23; 27.05.01; 29.01.04
(591) плава.
(511) 7 мотори за бродове.
9 наутички апарати и инструменти.
12 чамци.
(210) Ж- 2021-258
(220) 12.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Данијела Иванов, Првомајска 090/9,
Суботица, RS
(740) Бранко Крстајић, Матије Корвина 17,
24000, Суботица
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03
(591) жута- Cyan 2%, mangenta 24%, yellow 93%,
black 0%, зелена- cyan 52%, magenta 0%, yellow 86%,
black 0%, црвена-cyan 0%, magenta 81%, yellow 61%,
black 0%.
(511) 28 игре (едукативне за децу).
(210) Ж- 2021-260
(220) 17.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, БеоградСурчин, RS
(740) Лазовић Марина, Хомољска 2/5, 11000, Београд
(540)
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електрични; машине за прање веша; машине за
сечење; машине за сецкање меса; машински алати;
моторна тестера.
11 лед диоде, уређаји за осветљење; абажури за
лампе; висеће лампе; грејна тела; даске за тоалетне
шоље; електричне лампе; електричне светиљке;
електрични фенови, за личну употребу; инсталације
за грејање; калемови, намотаји [делови инсталација
за дестилацију, грејање или хлађење]; кухињски
шпорети [пећи]; лампе; лампице, електричне, за
јелке; микроталасне пећи [уређаји за кување];
машине за кафу, електричне; опрема за купатила;
подне лампе; радијатори, електрични; роштиљи;
светлеће цеви за осветљавање; сијалице; славине*;
славине са мешачем за водоводне цеви; тоалетне
шоље; тушеви; фенови за косу; фрижидери.
16 школска опрема [свеске и прибор за писање];
кутије са бојама [школски материјал]; свеске;
производи за брисање.
21 посуђе; сервиси [посуђе]; кухињско посуђе.
24 завесе од текстила или пластике; марамице од
текстила; пешкири за лице од текстила; пешкири од
текстила; подметачи од текстила; салвете од
текстила, стоне; стони подметачи за јело од текстила;
стони подметачи од текстила; текстилни материјал;
текстилни прекривачи за намештај; тканине за
столове, текстилне; тканине за текстилну употребу;
туш завесе од текстила или пластике; чаршави
[текстилни].
25 готова, конфекцијска одећа; ешарпе као одећа;
комплети [одећа]; кецеље[одећа]; каишеви [одећа];
одећа; одећа за плажу; опрема за бебе [одећа];
рукавице [одећа]; пуњене јакне [одећа]; спољна
одећа; обућа*; обућа за плажу; дрвена обућа, кломпе.
(210) Ж- 2021-262
(220) 17.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, CH62
4ZD, Wirral, Merseyside, England, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ELIDA

(531) 01.01.15; 02.09.01; 07.01.08; 07.01.24; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава; жута; бела.
(511) 7 машине за пеглање; миксери, електрични;
усисивачи за прашину; соковници, електрични;
апарати за прање; алати [делови машина];
електричне ручне бушилице; кухињски млинови,
92

(511) 3 сапуни; парфимерија; етарска уља; дезодоранси
и препарати против знојења; боје за косу, фарбе за косу,
лосиони за косу, препарати за коврџање косе, шампони,
балзами за косу, спрејеви за косу, пудер за косу,
фризерски препарати за косу, лакови за косу, пена за
косу, глазуре за косу, гелови за косу, хидратантни
препарати за косу, течност за косу, препарати за заштиту
косе, препарати за употребу у третманима косе топлим
ваздухом, уље за косу, тоници за косу, креме за косу, гел
за косу, све за употребу на коси; пене за косу, препарати
за увијање косе и препарати за бојење косе; препарати за
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купање и/или туширање; немедицински препарати за
личну хигијену; препарати за негу коже; козметика.
44 услуге фризерских салона; услуге салона лепоте;
пружање информација и саветодавних услуга, све у
вези са лепотом и косом.
(210) Ж- 2021-263
(220) 17.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Ustanova Hiša eksperimentov, Trubarjeva cesta
39, 1000, Ljubljana, SI
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

KUĆA EKSPERIMENATA
(511) 9
аудио-визуелни уређаји за наставу;
електронске публикације које се могу преузимати
путем рачунарске мреже; апарати и инструменти за
физику; математички инструменти; уређаји за учење;
апарати и инструменти за научна испитивања у
лабораторијама; апарати и инструменти за наставу;
софтвер; образовни материјал у облику рачунарских
програма; рачунарски софтвер који се може
преузимати путем рачунарске мреже; апликације за
мобилне уређаје које се могу преузети; образовне
рачунарске, мобилне и интернет апликације.
35 услуге малопродаје аудио-визуелних средстава за
наставу, канцеларијског прибора, штампаних
публикација, средстава за наставу, апарата и
инструмената, играчака (укључујући и плишане
играчке),
образовних
и
научних
играчака,
укључујући моделе и макете, усб прикључака,
магнета, новчаника, кишобрана, јастука, шоља,
подметача за чаше, беџева, одеће и покривала за
главу,
било
онлајн
или
у
продавници.
41
академије [образовне]; учење на даљину;
фотографисање; пружање услуга у области
образовања; пружање информација у вези догађаја;
настава, обука; музеји (музејске изложбе и догађаји);
електронско
издаваштво;
живи
наступи;
омогућавање приступа игрицама на рачунарској
мрежи; услуге омогућавања коришћења онлајн
електронских публикација; објављивање текстова;
издавање електронских књига и он-лајн часописа;
издавање књига; организовање и вођење семинара;
организовање и вођење конференција; организовање
и вођење конгреса; организовање и вођење
симпозијума; организовање културних и образовних
изложби; организовање такмичења (забавних и
образовних); организовање и вођење радионица;
организовање позоришних представа; планирање
друштвених догађаја; предавања; практична настава
[обука путем демонстрације]; продукција представа;
пружање
услуге
уређивања
публикација;
телевизијски забавни програм; припремање обуке;
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услуге разоноде; услуге образовних установа;
пружање услуга научног центра за посетиоце;
припрема и организовање фестивала; саветодавне
услуге у вези са свим напред наведеним услугама.
42 истраживања из области физике; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; рачунарско програмирање; истраживање и
развој; истраживање у области машинства; праћење
рачунарских система даљинским приступом; услуге
научних лабораторија; саветодавне услуге у области
рачунарског софтвера; техничка испитивања,
саветодавне услуге у вези науке; пружање научних
информација; научне и технолошке услуге и са њима
повезано истраживање и развој.
(210) Ж- 2021-264
(220) 17.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Wells Enterprises, Inc., One Blue Bunny Drive,
51031, Le Mars, Iowa , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HALO TOP
(511) 30
смрзнути кондиторски производи;
сладолед; мешавине за сладолед; енглески крем;
смрзнути фил; смрзнути јогурт [посластичарски];
кондиторски производи са смрзнутим јогуртом;
мешавине за смрзнути јогурт; базе за прављење милк
шејкова; шејк са сладоледом.
(210) Ж- 2021-265
(220) 17.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little
Falls Drive, Suite 100 , Wilmington, DE 19808-1674 , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SUPERSONIC
(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.
(210) Ж- 2021-279
(220) 19.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, DE
93

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3

Ж
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

GLUAMET
(511) 5
фармацеутски препарати за третирање
дијабетеса.
(210) Ж- 2021-280
(220) 19.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Allianz SE, Königinstrasse 28 , D-80802 ,
München, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.12; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07
(511) 36 осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности; управљање имовином.
37
услуге инсталирања наиме инсталација
рачунарског хардвера и телекомуникационих
апарата; уградња стакала, прозора и ролетни;
постављање водоводне инсталације; уградња
лифтова и елеватор; патроле за возила у квару, наиме
мобилне патроле за поправке возила; поправка и
одржавање возила; поправка чамаца, зграда, станова,
просторија за комерцијалну или приватну употребу
(укључујући складишта); грађевински надзор;
инсталација, одржавање и поправка рачунара;
одржавање и поправка противпровалних аларма и
апарата за даљински надзор; поправка електричних
кућних уређаја; помоћ у кући за болесне, старе или
инвалиде, наиме помоћ у кући у виду чишћења куће,
пеглања и одржавања куће; услуге одржавања и
поправке возила; услуге пружања помоћи,
саветовања и пружања информација у вези са напред
наведеним услугама; услуге инсталације, чишћења,
поправке и одржавања, наиме услуге поправке
возила у квару; инсталација, одржавање и поправка
рачунара, противпровалних уређаја и аларма и
кућних апарата; изнајмљивање, најам и лизинг
напред наведеног, обухваћено овом класом; савети,
консултације и пружање информација у вези напред
наведеног, обухваћено овом класом; изнајмљивање
алата, постројења и опреме за изградњу и рушење;
вађење природних ресурса; инсталирање, одржавање
и поправка аларма, брава и сефова; поправка сатова
и часовника; инсталирање, одржавање и поправка
рачунарског хардвера и телекомуникационих
апарата; инсталирање, одржавање и поправка хвац
(грејање, вентилација и климатизација); допуна боје
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и поновно пуњење тонера за штампаче; одржавање и
поправка гума; одржавање и поправка зграда;
унутрашње
и
спољашње
чишћење
зграда;
изнајмљивање машина и опреме за чишћење, прање
и сушење; глачање, уградња, одржавање и поправка
стакала, прозора и ролетни; одржавање и поправка
водоинсталација; одржавање и поправка намештаја;
чишћење и нега тканина, текстила, коже, крзна и
производа направљених од наведених материјала;
истребљивање, дезинфекција и сузбијање штеточина;
домарске услуге.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење робе;
организовање путовања; пружање помоћи у случају
квара на возилу, наиме услуге вуче возила; пружање
помоћи лицима, наиме репатријација (транспорт);
транспорт и спашавање или операције раног повратка
(транспорт лица); превоз амбулантним колима и
ваздушним
амбулантни
превоз;
медицинска
репатријација;
медицински
транспорт;
услуге
консијержа, наиме такси превоз; репатријација и
транспорт аутомобилиста, мотоциклиста и других
путника у случају несреће или болести; репатријација
возила; изнајмљивање возила; локализација возила;
испорука резервних делова за возила; услуге спашавања;
транспорт преминулих лица; услуге туристичких
канцеларија и туристичких агенција (транспорт);
информације о путовањима; резервисање места за
путовања или за транспорт због репатријације, за
транспорт тела или транспорт у случају раног повратка;
пратња путника током репатријације; патроле за возила у
квару, наиме патроле за репатријацију возила; издавање
карата за превоз (тикетинг); услуге пресељења, наиме
услуге пресељења за компаније, поготово услед ризика
или ванредних ситуација (нпр. отварање привремене
заменске канцеларије); помоћ на путу, наиме пружање
помоћи у случају квара на возилу, услуге вуче возила,
репатријација возила и аутомобилиста, локализација
возила, испорука резервних делова за возила, транспорт
преминулих лица, услуге бравара, услуге мобилности;
услуге пружања помоћи, саветовања и пружања
информација у вези са напред наведеним услугама;
дистрибуција цевоводом и каблом; навигација
(одређивање позиције и планирање руте и правца);
транспорт и испорука робе нарочито осигураним
купцима; услуге транспорта и истовара робе и терета;
услуге испоруке поште и курирске услуге;
изнајмљивање превозних средстава; путовања и превоз
путника; разгледање, услуге водича и излета; спасилачке
услуге, услуге проналажења, тегљења и спашавања;
пуњење машина и контејнера; утовар и истовар возила;
паркирање и складиштење возила; услуге ношења.
(210) Ж- 2021-286
(220) 22.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Николе
Ђурковића 1, Панчево, RS
ЗИС / RS / IPO
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(540)

INFOROM
(511) 35 оглашавање; рекламирање.
38
емитовање радио програма; емитовање
телевизијског програма; бежично емитовање;
емитовање кабловске телевизије.
41 продукција радио и телевизијског програма;
релевизијска забава; забава посредством радија.
(210) Ж- 2021-290
(220) 23.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) GHARDA CHEMICALS LIMITED, Gharda
House 48, Hill Road, Bandra, 400050, Mumbai, IN
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

Alphaguard
(511) 5
пестициди пољопривредни пестициди
домаћи пестициди пестициди за пољопривредне
сврхе пестициди за пољопривредну употребу
пестициди за домаћу употребу пестициди у
хортикултурне сврхе пестициди за хортикултурну
употребу пестициди за индустријске сврхе
пестициди за индустријску употребу инсектициди
инсектицини
препарати
инсектиции
за
пољопривредне
сврхе
инсектициди
за
пољопривредну употребу инсектициди за домаћу
употребу
фунгициди
биолошки
фунгициди
фунгициди, хербициди фунгициди у пољопривредне
сврхе фунгициди за пољопривредну употребу
фунгициди за домаћу употребу фунгициди у
хортикултурне сврхе фунгициди за хортикултурну
употребу хербициди водени хербициди биолошки
хербициди фунгициди, хербициди хербициди за
пољопривредне сврхе хербициди за пољопривредну
употребу хербициди за домаћу употребу.
(210) Ж- 2021-291
(220) 23.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) GHARDA CHEMICALS LIMITED, Gharda
House 48, Hill Road, Bandra, 400050, Mumbai, IN
(740) Адвокат Бранислава Стијић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

Decaguard
(511) 5
пестициди; пољопривредни пестициди;
домаћи пестициди; пестициди за пољопривредне
сврхе; пестициди за пољопривредну употребу;
пестициди за домаћу употребу; пестициди у
хортикултурне сврхе; пестициди за хортикултурну
употребу; пестициди за индустријске сврхе;
ЗИС / RS / IPO

Ж
пестициди за индустријску употребу; инсектициди;
инсектицини
препарати;
инсектиции
за
пољопривредне
сврхе;
инсектициди
за
пољопривредну употребу; инсектициди за домаћу
употребу; фунгициди; биолошки фунгициди;
фунгициди, хербициди; фунгициди у пољопривредне
сврхе; фунгициди за пољопривредну употребу;
фунгициди за домаћу употребу; фунгициди у
хортикултурне сврхе; фунгициди за хортикултурну
употребу; хербициди; водени хербициди; биолошки
хербициди; фунгициди, хербициди; хербициди за
пољопривредне сврхе; хербициди за пољопривредну
употребу; хербициди за домаћу употребу.
(210) Ж- 2021-292
(220) 23.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) GHARDA CHEMICALS LIMITED, Gharda
House 48, Hill Road, Bandra, 400050, Mumbai, IN
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

Cyperguard
(511) 5
пестициди; пољопривредни пестициди;
домаћи пестициди; пестициди за пољопривредне
сврхе; пестициди за пољопривредну употребу;
пестициди за домаћу употребу; пестициди у
хортикултурне сврхе; пестициди за хортикултурну
употребу; пестициди за индустријске сврхе;
пестициди за индустријску употребу; инсектициди;
инсектицини
препарати;
инсектициди
за
пољопривредне
сврхе;
инсектициди
за
пољопривредну употребу; инсектициди за домаћу
употребу; фунгициди; биолошки фунгициди;
фунгициди, хербициди; фунгициди у пољопривредне
сврхе; фунгициди за пољопривредну употребу;
фунгициди за домаћу употребу; фунгициди у
хортикултурне сврхе; фунгициди за хортикултурну
употребу; хербициди; водени хербициди; биолошки
хербициди; фунгициди, хербициди; хербициди за
пољопривредне сврхе; хербициди за пољопривредну
употребу; хербициди за домаћу употребу.
(210) Ж- 2021-293
(220) 23.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

NOOR
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
95
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Ж
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
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- 2021-294
(220) 23.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

YUGEN
(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
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
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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- 2021-295
(220) 23.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

AMMIL
(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
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- 2021-297
(220) 19.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Душан Обрадовић ПР ПЕКАРСКА РАДЊА
ЗЛАТИБОРСКИ ХЛАД КОД ГЛУВАЋА, Војводе
Бране 13, Шабац, RS
(740) Адвокат Филип Филиповић,
(540)

КОД ГЛУВАЋА
(511) 30 хлеб; пецива.
(210) Ж- 2021-299
(442) 31.03.2021.

(220) 23.02.2021.
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(731) Мирослав Силашки, Брсјачка 18,
11050, Београд, Звездара, RS
(540)

ZARPAN
(511) 6 материјали за ојачавање, од метала, за бетон;
грађевински материјали од метала.
(210) Ж- 2021-301
(220) 23.02.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) MITSUBISHI CORPORATION, 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 100-8086, Tokyo, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

MITSUBISHI
(511) 7 котлови за парне машине, цеви за котлове;
парне турбине / гасне турбине за копнену и поморску
употребу, водене турбине, ветротурбине; системи за
производњу електричне енергије, постројења за
комбиноване циклусе, геотермалне електране,
постројења за когенерацију, ветрогенератори;
нуклеарне електране и опрема за исте, апарати за
деконтаминацију за употребу у нуклеарним
електранама; машине за индустријску / поморску /
пољопривредну употребу, делови и додаци за исте;
мотори за генераторе, делови и додаци за исте; дизел
мотори, делови и додаци за исте; гасни мотори,
делови и додаци за исте; парни мотори, млазни
мотори, мотори за чамце, бризгаљке за моторе,
уређаји за паљење мотора, вентили за моторе;
генератори електричне енергије, делови и додаци за
исте; генератори дизел мотора, делови и додаци за
исте; генератори гасних мотора, делови и додаци за
исте; електрични мотори осим за копнена возила;
турбопуњачи, делови и додаци за исте; погонски
механизми изузев за копнена возила; механизми за
управљање за погонске моторе / моторе; пумпе,
центрифугалне пумпе, турбо молекуларне вакуумске
пумпе, машине за дување за компресију / издувавање
и транспорт гасова, апарати за одвајање гасова
адсорпцијом
са
променљивим
притиском,
компресори за климе и фрижидере, кондензационе
јединице; центрифуге за пречишћавање нафте и
друге центрифуге; пречишћивачи нафте, ротациони
бубањ филтери, хоризонтални нагибни филтер,
аутоматска
самочишћујућа
цедила,
хемијски
реактори и сродни хемијски апарати; мешалице;
аутоклави; измењивачи топлоте; сакупљачи муља;
постројења сумпорне киселине, полиацетална
постројења, постројења за континуирану екстракцију
јестивог уља, постројења за синтезу формалина,
етиленска постројења, постројења чађе; машински
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алати, апарати за машинску обраду помоћу уређаја
који се контролишу преко рачунара, алати за сечење,
сврдла за бушење, шипке за бушење, карбидни
алати, калупи, ротори, брусилице, глодалице;
ваљкасти мостови, млинске дизалице, дизалице за
контејнере, кранови за пренос, плутајуће дизалице,
пењајуће дизалице, истоваривачи, утоваривачи,
кранови, тракасти транспортери, апарати за
руковање утоваром и истоваром; машине за
производњу гвожђа и челика, ваљаонице; машине за
ливење пластике; вулканизатори за гуме; текстилне
машине; машине за прављење и прераду папира;
машине за паковање хране, машине за вакуумско
паковање, опрема за флаширање и конзервирање,
пуњачи за боце, чистачи за боце, пуњачи за конзерве,
апарати за заптивање конзерви; пресе за
индустријске потребе; штампарске машине, офсет
пресе, веб офсет пресе; машине за прање (веша);
роботи за индустријску употребу; јединице за
бушење на мору, постројења за производњу нафте и
гаса, постројења за складиштење и дистрибуцију
нафте и гаса; грађевинске машине, хидраулични
копачи, машине за асфалтирање путева, машине за
прављење путева, машине за рециклирање путне
површине, гредери, машине за бушење, багери
гусеничари, штитне машине; хидраулична опрема;
квачила изузев за копнена возила; карбуратори;
преносници снаге, мењачи / редуктори изузев за
копнена возила, претварачи обртног момента;
опруге; пољопривредне машине, пољопривредни
трактори, ротирајуће фрезе, моторне фрезе, комбајни
за жетву, комбајни за вршидбу, машине за превоз
необрађених садница; косилице за траву, косилице за
травњаке, сушаре за жито, љуштилице; лифтови,
покретне степенице, покретне траке, индустријске
машине за шивење, мотори квачила за машине за
шивење, мотори квачила, електрични мотори,
генератори, делови и додаци за исте; електронски
контролисана
јединица
за
убризгавање,
дистрибутори за моторна возила, калемови за
паљење аутомобила, електронски контролисан
повратни карбуратор, калемови за паљење, упаљачи,
машине за пречишћавање воде, генератори парних
турбина, мотори са преносником, кућне пумпе,
дизалице, стартер мотори за возила, табле са
прекидачима, електронски контролисана кућишта
лептира за гас за возила; машине за електрично
пражњење, апарати са јонизованим кластер снопом,
машине са цилиндричним стезаљкама, шавни
заваривачи, машине за индукционо грејање за гвожђе
и челик, индустријски роботи за уређаје за дизање,
регулатори, магнетни вентили, вучне машине без
зупчаника, вентилатори за моторе и машине, нафтне
ротационе вакуум пумпе, аератори, машине за
стварање топлоте, електрично контролисане машине
за шивење, стартери за моторе и погонске моторе,
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серво мотори за машине за шивење, побуђивачи без
четкица, динамо генератори, хидро турбински
генератори, генератори за модулацију ширине
импулса, електрични кућни миксери, кућне машине
за прање веша, машине за пеглање, електричне
кухињске машине; нафтни филтери за возила,
ваздушни филтери за возила, клипови мотора;
делови и додаци за горе наведену робу; 3д
штампачи; о-прстенови (делови машина); прстенови
за маст (делови машина); заптивке за моторе са
унутрашњим сагоревањем; металне заптивке за
моторе возила; заптивке које нису од метала, за
моторе возила; електрични усисивачи; серво мотори;
машине за ласерску обраду за аутоматизацију
фабрика; турбински генератори; покретне траке;
соларни генератори; актуатори за возила; покретачи
убризгавања за копнена возила; магнетори за
копнена возила; машине и алати за обраду метала;
машински алати за обраду метала; машине за сечење;
алати за сечење за машинерију; главе за бушење
(делови машина); бушилице (делови машина);
бургије (делови машина); крајњи млинови (делови
машина); сечива (делови машина); глодалице (за
обраду метала); машине за бушење (за обраду
метала); резачи зупчаника (машински алати); резни
улошци и резни врхови за употребу са алатом за
сечење; ручни алати на електрични погон;
електричне бушилице (ручне); алати од цементног
карбида (машине); алати за сечење од цементног
карбида; врхови од цементног карбида; алати за
сечење од синтерованог цбн (кубичног бор нитрида);
дијамантски алати за сечење за машине; алати за
сечење метала са дијамантским врхом; дијамантске
бургије за машине; алати за сечење од синтерованог
дијаманта; калупи и матрице за формирање метала;
уређаји за држење машинског алата; навојна сврдла
(машински алати); стезне главе (делови машина);
брусеви (делови машина); стезне чауре (делови
машина); држачи алата (делови машина); осовине
(делови машина); машине и апарати за примарно
обликовање метала; машине и апарати за секундарно
обликовање метала; механичке пресе (за обраду
метала); ковачке машине; машине за обликовање
жице; рударске машине и апарати; рударске машине;
штампарске плоче; машине и апарати за израду
штампарских плоча.
9 јединице за електронску контролу погонских
мотора за копнену / индустријску / поморску /
пољопривредну употребу, делови и додаци за исте;
јединице за електронску контролу погонских мотора
за генераторе, делови и додаци за исте; упаљачи за
возила, рачунарски сервери, лабораторијски апарати
и инструменти, апарати за хроматографију за
лабораторијску употребу, узбуђивачи без четкица;
апарати за пренос, електрични контролери за серво
моторе,
електричне
мреже
за
фабричку
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аутоматизацију, интерфејси за комуникацију човека
и машине за фабричку аутоматизацију, ласерски
сензор
померања,
апарати
за
управљање
терминалима за фабричку аутоматизацију, монитори
на додир, сензори вида за фабричку аутоматизацију,
рентген апарати који нису за медицинску употребу,
пуњачи за батерије, соларни панели за производњу
електричне енергије, зидови са екранима, јастучићи
за слушалице, слушалице, модеми, апарати за
снимање звука, дискови за снимање звука, апарати за
репродукцију звука, апарати за пренос звука,
наочаре, наочаре за сунце, сензори угаоне брзине,
уређаји за контролу ваздушних јастука за
аутомобиле, аудио-визуелна опрема за возила,
апарати за електронску наплату путарине, сензори
удара за возила, сензори за мерење температуре
улазног ваздуха, јединице за електронску контролу
гаса које се налазе унутар возила, уређаји за снимање
слика који се налазе унутар возила, апарати за
моторно управљање, навигациони инструменти за
возила, сензори температуре уља, сензори притиска,
ретровизор камере за возила, сензори окретања,
индикатори брзине, термостати за возила, торбе за
адаптиране лаптопове, апарати за рачунарство у
облаку, софтвер за рачунарске игре, рачунарски
хардвер, рачунарски програми који се могу преузети
са интернета, рачунарске софтверске апликације које
се могу преузети са интернета, електронске
публикације које се могу преузети са интернета,
датотеке са сликама које се могу преузети са
интернета, датотеке са музиком које се могу
преузети са интернета, електрични апарати за
надзор, кодиране магнетне картице, интерфејси за
рачунаре, микропроцесори, апарати за надзор, осим
за медицинске потребе, мишеви (рачунарске
периферије), подлоге за мишеве за рачунаре,
оптички медији за податке, снимљени рачунарски
оперативни системи, смарт картице (картице са
интегрисаним колима), апарати за безбедност возног
саобраћаја,
фотокопири
(фотографски,
електростатични, термички), електричне мреже за
постројења за третирање воде, предајници за
откривање постројења за воду и канализацију,
конектори за жице за електричну енергију,
амперметри, апарати за мерење, апарати за мерење
радијације,
ваге,
индикатори
температуре,
волтметри, апарати за мерење протока воде,
кондензатори за заштиту електричних машина,
исправљачи струје, електричне арматуре, електрични
контакти, трансформатори електричне струје,
електричне мреже за генерисање електрицитета,
опрема за пренос и дистрибуцију електричне
енергије, електрични терминали, електрични
трансформатори
волтаже,
електричне
жице,
појачивачи електричне енергије, контролни панели
за електричну енергију, апарати за праћење
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потражње за електричном енергијом, детектори
цурења електричне енергије, терминали за
електричну енергију, апарати за репродукцију звука,
апарати за мерење енергије, мерачи фреквенције, лед
контролери,
фотонапонски
модули,
утикачи,
утичнице и други контакти (електричне везе),
уређаји за напајање за соларне генераторе, мерачи
фактора снаге, наочаре за очи, соленоидни вентили
(електромагнетни прекидачи), филтери за сузбијање
пренапонског напона, симулатори хируршких
операција, претварачи, апарати за непрекидно
снабдевање електричном енергијом, преднапонске
заштите, машине за преношење светлосних снопова,
апарати за емитовање, футроле за паметне телефоне,
апарати за размену података, доплер радари, гпс
апарати, апарати високе фреквенције, апарати за
пренос слике, апарати за међусобну комуникацију,
апарати за приказивање слике великих размера,
ласерски скенери, апарати за мобилно мапирање,
оптички прекидачи, заштитне фолије прилагођене за
паметне телефоне, сателити за потребе науке,
сателити за научне потребе, контролери екрана,
штапови за селфије, апарати који штите од
електромагнетних таласа, екрани са ознакама,
паметни телефони, паметни сатови, сонари,
телекомуникациони каблови, примопредајници,
видео екрани, видео телефони, микроталасне цеви,
уређаји високе фреквенције, иц чипови, ласерске
диоде, уређаји за комуникацију оптичким влакнима,
полупроводничке плочице за израду интегрисаних
кола, регулатори електричних светала, електричне
мреже за градњу аутоматизације, апарати за
управљање енергијом у зградама, безбедносни
системи за зграде, 3д наочаре, уређаји за
упозоравање у случају крађе, ваге, читачи кодова,
инкубатори са сталном температуром, апарати за
прикупљање и анализу података, дигитални знакови,
ронилачки апарати, који нису за спорт, маске за
прашину, чепови за уши за пливаче, овоскопи,
електричне браве, апарати за везивање електрода,
електроде, ергометри, одећа отпорна на ватру,
слушалице, инкубатори, механички саобраћајни
знакови или саобраћајни знакови који светле,
магнетни поклопци, микропроцесори, филмски
пројектори, бројачи корака, заштитне кациге, лењири
(мерни инструменти), клизни шестари, симулатори
спортског тренинга, метрови, епрувете, мерачи воде,
уређаји за снимање слике, апарати за контролу
бојлера, електрични апарати.
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бродоградња; производња авионских и
ваздухопловних
машинских
система;
услуге
поправке и одржавања бродова, апарата бродских
погона као што су контраплотни пропелери,
челичних структура као што су мостови, опреме за
вентилацију
тунела,
челичних
резервоара,
хидрауличних
капија,
челичних
стогова,
ЗИС / RS / IPO
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аутоматизованих
система
за
паркирање,
аутоматизованих дизалица за пренос контејнера;
услуге поправке и одржавања ваздухопловних мотора,
мотора флотила, свемирских система, пројектила;
услуге уградње, поправке и одржавања бојлера,
парних турбина, гасних турбина, водених турбина,
погонских мотора за копнену / индустријску /
поморску / пољопривредну употребу, погонских
мотора за генераторе, хемијских постројења, и
индустријских постројења; услуге градње, уградње,
поправке и одржавања постројења за генерисање
електричне енергије, нуклеарних електрана, система
покретних трибина за велике стадионе; услуге
поправке и одржавања пољопривредних машина,
грађевинских машина, хемијских машина, машина за
производњу гвожђа и челика, машина за бризгање
пластике; услуге поправке и одржавања пумпи,
вентилатора, преносних уређаја; услуге поправке и
одржавања машина за пулпу и папир, штампарских
машина, машина за прераду папира, машина за
паковање хране; услуге уградње, поправке и
одржавања постројења за спречавање загађења
ваздуха, структура контроле животне средине,
расхладних постројења, постројења за климатизацију;
услуге поправке и одржавања машинских алата,
индустријских робота, турбокомпресора, виљушкара,
трактора,
посебних
возила;
услуге
надзора
грађевинских
радова
и
услуге
планирања
грађевинских радова; градња, реконструкција, и
рестаурација стамбене, малопродајне, хотелске,
комерцијалне, индустријске и институционалне
својине; изградња објеката нискоградње; управљање
грађевинским радовима на пројектима изградње
објеката нискоградње и инфраструктуре; услуге
уградње, поправке и одржавања апарата за климу,
електричних апарата, лифтова, покретних степеница,
покретних плочника, опреме за замрзавање, опреме за
грејање, апарата за осветљење и телефона; услуге
уградње, поправке и одржавања рачунарског
хардвера, канцеларијских машина и опреме; услуге
уградње, поправке и одржавања филмских пројектора,
фотографских апарата, електричних жица или
каблова, радио пријемника, телевизијских пријемника,
електронских апарата, противпожарних аларма,
противпровалних апарата, уређаја за мерење и
испитивање, апарата за осветљење, медицинских
апарата, симулационих апарата, сигналних апарата и
електричних апарата за возила, дијагностификовања
зграда, електричних инсталација, инсталација за
електричну комуникацију; одржавање и поправка
возила, полирање возила, лубрикација возила,
подмазивање возила, прање возила, чишћење возила,
третирање возила против корозије, сервисне станице
за возила, изнајмљивање возила, реконструкција
возила, уградња опреме за возила; поправка и
одржавање 3д принтера; даљинско праћење радног
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стања лифтова, покретних степеница и покретних
плочника; даљинско праћење радног стања клима
уређаја, грејања, водовода и санитарије за зграде;
даљинско праћење радног стања грађевинске опреме;
пружање информација о даљинском праћењу радног
стања грађевинске опреме; даљинско праћење поправке
и одржавања пољопривредних машина и пружање
информација у вези са истим; даљинско праћење возног
стања возила; даљинско праћење стања товара и терета
возила; даљинско праћење физичког стања путника
возила; даљинско праћење радног стања фабрика и
постројења; поправка и одржавање машина за обраду
метала; поправка и одржавање машина и апарата за
електронску комуникацију; поправка и одржавање
машина за дистрибуцију и контролу електричне
енергије; поправка и одржавање генератора електричне
енергије / генератора са дизел мотором / генератора са
мотором на гас; поправка и одржавање машина за
телекомуникацију; уградња система за мрежну
комуникацију.
(210) Ж- 2021-407
(220) 09.03.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

ERTAZNA ЕРТАЗНА
(531) 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-453
(220) 16.03.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) GALENIKA a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
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(540)

REFLUXAN
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-465
(220) 17.03.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11000, Београд, RS
(540)

OSAKA
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2021-466
(220) 17.03.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11000, Београд, RS
(540)

ENFILD
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2021-470
(220) 18.03.2021.
(442) 31.03.2021.
(731) "INVENTA PHARM" Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

ANTIZOLID
(511) 5 фармацеутски препарати.

ЗИС / RS / IPO
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.02.2021. - 15.03.2021. године
Промена имена/адресе

Промена пренос права

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/718 промењена је у PRIVREDNO
DRUŠTVO ANVAMA DOO BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD) , Булевар Зорана Ђинђића 144б, Београд,
11070 Нови Београд, RS;

За пријаву жига бр. Ж- 2020/1545 извршен је
пренос на Rapala VMC Oyj, Tehtaantie 2, 17200
VÄÄKSY, Finland, FI;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/719 промењена је у PRIVREDNO
DRUŠTVO ANVAMA DOO BEOGRAD( NOVI
BEOGRAD) , Булевар Зорана Ђинђића 144б, Београд,
11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/1382 промењена је у Medipharm
pharmaceuticals d.o.o., Војводе Мицка Крстића 1М/13,
11060 Београд, RS;

За пријаву жига бр. Ж- 2020/1547 извршен је
пренос на Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za DDD
Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS;
За пријаву жига бр. Ж- 2020/1597 извршен је
пренос на Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za DDD
Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS;
За пријаву жига бр. Ж- 2020/1598 извршен је
пренос на Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za DDD
Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS;
За пријаву жига бр. Ж- 2020/1599 извршен је
пренос на Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za DDD
Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS;

ЗИС / RS / IPO
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 79761
(210) Ж- 2019-1157

(181) 25.07.2029.
(220) 25.07.2019.
(151) 17.02.2021.
(732) Merryvale Limited, Kingsway House, Havilland
Street, St Petar Port, Guernsey GY1 2QE(GG), UK
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 9: рачунарски програми и рачунарски
софтвери, укључујући софтвере који се могу
преузети са интернета; мобилне апликације за
мобилне телефоне, таблете и друге уређаје који се
могу држати у руци; интерактивни рачунарски
системи који су повезани са или садрже игре на
срећу и кладионице, услуге забаве и разоноде, игре,
игре са картама, бинго, казино игре и спортско
клађење.
Кл. 41: забава; спортске и културне активности;
услуге онлајн игара, игара на срећу и кладионица;
услуге игара на срећу и игара за рад рачунарског
бинга, онлајн бинго мрежа, виртуелне слот машине и
других инстант игара; услуге спортског клађења и
лутрије и онлајн кладионица; пружање услуга казино
игара укључујући рулет игре, слот машине, бинго
игре, блекџек, кено, бакара, гребалице, покер и
спортско клађење; обезбеђивање услуга покер игре
којој корисници на мрежи могу приступити широм
мреже; обезбеђивање играња карата за више играча
којима корисници на мрежи могу приступити широм
мреже; организација, продукција и презентација
турнира, такмичења, игара и догађаја; забава и
услуге интерактивне забаве; организација забаве,
разоноде, такмичења, игара, игара на срећу, клађења,
игара са картама, спортског клађења и лутрија;
укључујући пружање свих наведених услуга помоћу
разноврсних технолошких платформи, укључујући,
без ограничења, и путем телефона, мобилних и
других уређаја који се могу држати у руци или
онлајн путем из компјутерске базе података или
преко интернета; услуге подршке и саветодавне
услуге и пружање информација у вези са свим
претходно наведеним услугама.
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(111) 79762
(210) Ж- 2020-903

(181) 12.06.2030.
(220) 12.06.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Privredno društvo za promet, marketing i
posredovanje Inpharm Co. d.o.o. Beograd Zemun,
Батајнички друм 23, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

ThyroSel
(511) Кл. 5:
дијететска храна прилагођена за
медицинске намене; витаминско минерални додаци
исхрани; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; додаци исхрани; додаци исхрани
који садрже витамине; медицински додаци исхрани
за људску потрошњу; минерални додаци исхрани;
фармацеутски препарати.
(111) 79763
(210) Ж- 2020-1051

(181) 26.06.2030.
(220) 26.06.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НС-БОМИ ДОО
ОБРЕНОВАЦ, Војводе Мишића 121, 11500,
Обреновац, RS
(740) Адвокат Никола Петровић, Алексе Ненадовића
31/10, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) Кл. 29: грицкалице на бази воћа; грицкалице
на бази кромпира; грицкалице на бази пасуља;
грицкалице на бази поврћа; грицкалице у облику
плочица базиране на воћу; грицкалице у облику
плочица базиране на орашастим плодовима;
грицкалице у облику плочица базиране на
орашастим плодовима и сувом воћу; грицкалице у
облику плочица базиране на семенкама; грицкалице
у облику плочица базиране на сувом воћу;
грицкалице у облику плочице на бази орашастих
плодова и семенки; десерти направљени од замена за
млеко; десерти направљени од млечних производа.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 30: арома ваниле за кулинарске намене; арома
ваниле који се користе за храну и пиће; ароме
бадема, осим есенцијалних уља, за напитке; ароме
бадема, осим есенцијалних уља, које се користе за
прехрамбене производе; ароме бадема, осим
есенцијалних уља, које се користе за храну и пиће;
ароме за колаче, изузев етарских уља; беле чоколаде;
бисквити, суви колачићи; бисквит са путером;
бискоти [бисцотти]; божићни пудинг; бомбоне;
бомбоне на бази сирупа од шећера; бомбоне на бази
скроба; бомбоне од менте; бомбоне од црвеног
женшена; бомбоне од шећера; бомбоне са
женшеном; бомбоне са какаом; бомбоне са
карамелом; бомбоне са маслацем и карамелом;
бразилски ораси преливени чоколадом; вафел
производи; вафли са пуњењем; воћна пита; воћне
пите; воћни колачи; воћни преливи [сосови]; воћни
сладолед; воћни тарт; дезерти од сладоледа; дезерт
од мрљеног воћа; десерти са желатином са укусима
[заслађивачима]; десерти у облику муса [слаткиши];
какао мешавине; кекс; колачи обложени чоколадом;
колачи од бадема; колачи од бисквита; колачи од
ђумбира; колачи од житарица; колачи од житарица
[мусли плочице]; колачи од овсене каше; колачи од
пиринча; колачи од прженог теста; колачи од проса;
колачићи са чоколадним мрвицама; кондиторски
производи; кондиторски производи од чоколаде;
нугат; обланде обложене чоколадом; обланде пуњене
сладоледом; обланде са кексом; пите; слаткиши; тарт
крем.
Кл. 35: административна обрада захтева за куповину
поднетих путем телефона или компјутера;
административне
услуге;
административно
рачуноводство; фактурисање.
(111) 79764
(210) Ж- 2020-1052

(181) 26.06.2030.
(220) 26.06.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НС-БОМИ ДОО
ОБРЕНОВАЦ, Војводе Мишића 121, 11500,
Обреновац, RS
(740) Адвокат Никола Петровић, Алексе Ненадовића
31/10, 11000, Београд
(540)

Ж
(591) браон боја на белој подлози
(511) Кл. 29: грицкалице на бази воћа; грицкалице
на бази кромпира; грицкалице на бази пасуља;
грицкалице на бази поврћа; грицкалице у облику
плочица базиране на воћу; грицкалице у облику
плочица базиране на орашастим плодовима;
грицкалице у облику плочица базиране на
орашастим плодовима и сувом воћу; грицкалице у
облику плочица базиране на семенкама; грицкалице
у облику плочица базиране на сувом воћу;
грицкалице у облику плочице на бази орашастих
плодова и семенки; десерти направљени од замена за
млеко; десерти направљени од млечних производа.
Кл. 30: арома ваниле за кулинарске намене; арома
ваниле који се користе за храну и пиће; ароме
бадема, осим есенцијалних уља, за напитке; ароме
бадема, осим есенцијалних уља, које се користе за
прехрамбене производе; ароме бадема, осим
есенцијалних уља, које се користе за храну и пиће;
ароме за колаче, изузев етарских уља; беле чоколаде;
бисквити, суви колачићи; бисквит са путером;
бискоти [бисцотти]; божићни пудинг; бомбоне;
бомбоне на бази сирупа од шећера; бомбоне на бази
скроба; бомбоне од менте; бомбоне од црвеног
женшена; бомбоне од шећера; бомбоне са
женшеном; бомбоне са какаом; бомбоне са
карамелом; бомбоне са маслацем и карамелом;
бразилски ораси преливени чоколадом; вафел
производи; вафли са пуњењем; воћна пита; воћне
пите; воћни колачи; воћни преливи [сосови]; воћни
сладолед; воћни тарт; дезерти од сладоледа; дезерт
од мрљеног воћа; десерти са желатином са укусима
[заслађивачима]; десерти у облику муса [слаткиши];
какао мешавине; кекс; колачи обложени чоколадом;
колачи од бадема; колачи од бисквита; колачи од
ђумбира; колачи од житарица; колачи од житарица
[мусли плочице]; колачи од овсене каше; колачи од
пиринча; колачи од прженог теста; колачи од проса;
колачићи са чоколадним мрвицама; кондиторски
производи; кондиторски производи од чоколаде;
нугат; обланде обложене чоколадом; обланде пуњене
сладоледом; обланде са кексом; пите; слаткиши; тарт
крем.
Кл. 35: административна обрада захтева за куповину
поднетих путем телефона или компјутера;
административне
услуге;
административно
рачуноводство; фактурисање.
(111) 79765
(210) Ж- 2020-1053

(531) 27.05.11; 27.05.13; 29.01.07
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производи; кондиторски производи од чоколаде;
нугат; обланде обложене чоколадом; обланде пуњене
сладоледом; обланде са кексом; пите; слаткиши; тарт
крем.
Кл. 35: административна обрада захтева за куповину
поднетих путем телефона или компјутера;
административне
услуге;
административно
рачуноводство; фактурисање.
(111) 79766
(210) Ж- 2020-1189

(531) 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 26.05.02; 26.05.22;
26.11.08; 27.01.10; 27.05.03; 29.01.13
(591) бела, црна , Pantone 156C, Pantone 116C
(511) Кл. 29: грицкалице на бази воћа; грицкалице
на бази кромпира; грицкалице на бази пасуља;
грицкалице на бази поврћа; грицкалице у облику
плочица базиране на воћу; грицкалице у облику
плочица базиране на орашастим плодовима;
грицкалице у облику плочица базиране на
орашастим плодовима и сувом воћу; грицкалице у
облику плочица базиране на семенкама; грицкалице
у облику плочица базиране на сувом воћу;
грицкалице у облику плочице на бази орашастих
плодова и семенки; десерти направљени од замена за
млеко; десерти направљени од млечних производа.
Кл. 30: арома ваниле за кулинарске намене; арома
ваниле који се користе за храну и пиће; ароме
бадема, осим есенцијалних уља, за напитке; ароме
бадема, осим есенцијалних уља, које се користе за
прехрамбене производе; ароме бадема, осим
есенцијалних уља, које се користе за храну и пиће;
ароме за колаче, изузев етарских уља; беле чоколаде;
бисквити, суви колачићи; бисквит са путером;
бискоти [бисцотти]; божићни пудинг; бомбоне;
бомбоне на бази сирупа од шећера; бомбоне на бази
скроба; бомбоне од менте; бомбоне од црвеног
женшена; бомбоне од шећера; бомбоне са
женшеном; бомбоне са какаом; бомбоне са
карамелом; бомбоне са маслацем и карамелом;
бразилски ораси преливени чоколадом; вафел
производи; вафли са пуњењем; воћна пита; воћне
пите; воћни колачи; воћни преливи [сосови]; воћни
сладолед; воћни тарт; дезерти од сладоледа; дезерт
од мрљеног воћа; десерти са желатином са укусима
[заслађивачима]; десерти у облику муса [слаткиши];
какао мешавине; кекс; колачи обложени чоколадом;
колачи од бадема; колачи од бисквита; колачи од
ђумбира; колачи од житарица; колачи од житарица
[мусли плочице]; колачи од овсене каше; колачи од
пиринча; колачи од прженог теста; колачи од проса;
колачићи са чоколадним мрвицама; кондиторски

104

(181) 16.07.2030.
(220) 16.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul.
Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.02;
29.01.06
(591) жута, бела.
(511) Кл. 3: абразиви; абразивне тканине; абразивни
папир; антистатичке марамице за машине за сушење
веша; антистатички препарати за кућну употребу;
ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче
[етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за
храну [етарска уља]; астрингентна средства;
бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма
[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни
екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје
за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке
намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир;
ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и
уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке
сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од
лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак
за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак
за ципеле; вулкански пепео за чишћење;
гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке
намене; гелови за избељивање зуба; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу;
гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за
кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
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дезодорантни сапун; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и за медицинску
употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти
цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од
петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали
[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за
бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за
полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја];
карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице
са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу;
козметика за животиње; козметика за обрве;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
маске; козметичке оловке; козметички препарати за
купање; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за трепавице; козметички
препарати мршављење; козметички сетови; колоњска
вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за
прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за
бељење коже; креме за кожне производе; креме за
полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе
намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте;
лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони
после бријања; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за спречавање
бојења веша; марамице натопљене препаратима за
скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; маскаре; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће
течности за подове; не клизајући восак за подове;
неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски
восак; одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; папир за полирање; парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе;
плавило за веш; помаде за козметичку употребу;
потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање
боје] за козметичку употребу; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
препарати за бријање; препарати за брушење;
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
избељивање кожних производа; препарати за
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испирање уста, који нису медицински; препарати за
коврџање косе; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за натапање у
перионицама; препарати за негу ноктију; препарати
за освежавање даха за личну хигијену; препарати за
отчепљивање одводних цеви; препарати за
парфимисање ваздуха; препарати за полирање;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај
[полири]; препарати за сунчање; препарати за
сунчање [козметички]; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; препарати за уклањање боја; препарати
за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање
лака; препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за хемијско чишћење; препарати за
чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати
за чишћење тапета; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати против знојења;
производи за исправљање косе; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; пудер за шминкање; распршивачи од
трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење;
ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за
бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање
текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће
за масажу за козметичку употребу; силикон карбид
[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода
за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за
купање које нису за медицинску употребу; спрејеви
за освежавање даха; средства за вагинално испирање
за личну хигијену или дезодорисање; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за лепљење за козметичку употребу; средства за
полирање намештаја и подова; средства за сушење
судова у машинама за судове; средства за уклањање
лака за нокте; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење
обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса,
алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну
употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за
одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање;
течни латекс за бојење тела за козметичке намене;
течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; триполи камен за полирање;
ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља
за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од
лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска
средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне;
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хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање
боја за употребу у домаћинству [прање веша];
хидроген пероксид за козметичку употребу;
шампони; шампони за животиње [немедицински
препарати за негу]; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампони за суво
прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла;
шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај
веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.
Кл. 16: папирне марамице за уклањање шминке;
марамице од папира за чишћење; папирни подметачи
за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира;
подметачи од папира; подметачи за сто од папира.
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
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
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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; 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
ЗИС / RS / IPO
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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.
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Ж
(511) Кл. 3: абразиви; абразивне тканине; абразивни
папир; антистатичке марамице за машине за сушење
веша; антистатички препарати за кућну употребу;
ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче
[етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за
храну [етарска уља]; астрингентна средства;
бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма
[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни
екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје
за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке
намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир;
ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и
уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке
сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од
лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак
за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак
за ципеле; вулкански пепео за чишћење;
гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке
намене; гелови за избељивање зуба; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу;
гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за
кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
дезодорантни сапун; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и за медицинску
употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти
цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од
петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали
[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за
бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за
полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја];
карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице
са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу;
козметика за животиње; козметика за обрве;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
маске; козметичке оловке; козметички препарати за
купање; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за трепавице; козметички
препарати мршављење; козметички сетови; колоњска
вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за
прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за
бељење коже; креме за кожне производе; креме за
полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе
намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте;
лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони
после бријања; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за спречавање
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бојења веша; марамице натопљене препаратима за
скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; маскаре; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће
течности за подове; не клизајући восак за подове;
неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски
восак; одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; папир за полирање; парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе;
плавило за веш; помаде за козметичку употребу;
потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање
боје] за козметичку употребу; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
препарати за бријање; препарати за брушење;
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
избељивање кожних производа; препарати за
испирање уста, који нису медицински; препарати за
коврџање косе; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за натапање у
перионицама; препарати за негу ноктију; препарати
за освежавање даха за личну хигијену; препарати за
отчепљивање одводних цеви; препарати за
парфимисање ваздуха; препарати за полирање;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај
[полири]; препарати за сунчање; препарати за
сунчање [козметички]; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; препарати за уклањање боја; препарати
за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање
лака; препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за хемијско чишћење; препарати за
чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати
за чишћење тапета; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати против знојења;
производи за исправљање косе; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; пудер за шминкање; распршивачи од
трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење;
ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за
бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање
текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће
за масажу за козметичку употребу; силикон карбид
[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода
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за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за
купање које нису за медицинску употребу; спрејеви
за освежавање даха; средства за вагинално испирање
за личну хигијену или дезодорисање; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за лепљење за козметичку употребу; средства за
полирање намештаја и подова; средства за сушење
судова у машинама за судове; средства за уклањање
лака за нокте; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење
обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса,
алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну
употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за
одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање;
течни латекс за бојење тела за козметичке намене;
течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; триполи камен за полирање;
ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља
за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од
лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска
средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне;
хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање
боја за употребу у домаћинству [прање веша];
хидроген пероксид за козметичку употребу;
шампони; шампони за животиње [немедицински
препарати за негу]; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампони за суво
прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла;
шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај
веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.
Кл. 16: папирне марамице за уклањање шминке;
марамице од папира за чишћење; папирни подметачи
за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира;
подметачи од папира; подметачи за сто од папира.
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
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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
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
промоција продаје за друге; проналажење особља;
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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
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
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Ж
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
(111) 79768
(210) Ж- 2020-1191

(181) 16.07.2030.
(220) 16.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul.
Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.01;
29.01.06
(591) наранџаста, бела.
(511) Кл. 3: абразиви; абразивне тканине; абразивни
папир; антистатичке марамице за машине за сушење
веша; антистатички препарати за кућну употребу;
ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче
[етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за
храну [етарска уља]; астрингентна средства;
бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма
[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни
екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје
за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке
намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир;
ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и
уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке
сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од
лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак
за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак
за ципеле; вулкански пепео за чишћење;
гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке
намене; гелови за избељивање зуба; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу;
гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за
кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
дезодорантни сапун; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и за медицинску
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употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти
цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од
петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали
[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за
бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за
полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја];
карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице
са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу;
козметика за животиње; козметика за обрве;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
маске; козметичке оловке; козметички препарати за
купање; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за трепавице; козметички
препарати мршављење; козметички сетови; колоњска
вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за
прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за
бељење коже; креме за кожне производе; креме за
полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе
намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте;
лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони
после бријања; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за спречавање
бојења веша; марамице натопљене препаратима за
скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; маскаре; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће
течности за подове; не клизајући восак за подове;
неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски
восак; одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; папир за полирање; парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе;
плавило за веш; помаде за козметичку употребу;
потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање
боје] за козметичку употребу; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
препарати за бријање; препарати за брушење;
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
избељивање кожних производа; препарати за
испирање уста, који нису медицински; препарати за
коврџање косе; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за натапање у
перионицама; препарати за негу ноктију; препарати
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за освежавање даха за личну хигијену; препарати за
отчепљивање одводних цеви; препарати за
парфимисање ваздуха; препарати за полирање;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај
[полири]; препарати за сунчање; препарати за
сунчање [козметички]; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; препарати за уклањање боја; препарати
за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање
лака; препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за хемијско чишћење; препарати за
чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати
за чишћење тапета; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати против знојења;
производи за исправљање косе; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; пудер за шминкање; распршивачи од
трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење;
ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за
бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање
текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће
за масажу за козметичку употребу; силикон карбид
[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода
за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за
купање које нису за медицинску употребу; спрејеви
за освежавање даха; средства за вагинално испирање
за личну хигијену или дезодорисање; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за лепљење за козметичку употребу; средства за
полирање намештаја и подова; средства за сушење
судова у машинама за судове; средства за уклањање
лака за нокте; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење
обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса,
алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну
употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за
одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање;
течни латекс за бојење тела за козметичке намене;
течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; триполи камен за полирање;
ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља
за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од
лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска
средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне;
хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање
боја за употребу у домаћинству [прање веша];
хидроген пероксид за козметичку употребу;
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шампони; шампони за животиње [немедицински
препарати за негу]; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампони за суво
прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла;
шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај
веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.
Кл. 16: папирне марамице за уклањање шминке;
марамице од папира за чишћење; папирни подметачи
за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира;
подметачи од папира; подметачи за сто од папира.
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
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
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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;
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
112

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
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.
(111) 79769
(210) Ж- 2020-1193

(181) 16.07.2030.
(220) 16.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul.
Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела.
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(511) Кл. 3: абразиви; абразивне тканине; абразивни
папир; антистатичке марамице за машине за сушење
веша; антистатички препарати за кућну употребу;
ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче
[етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за
храну [етарска уља]; астрингентна средства;
бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма
[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни
екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје
за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке
намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир;
ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и
уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке
сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од
лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак
за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак
за ципеле; вулкански пепео за чишћење;
гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке
намене; гелови за избељивање зуба; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу;
гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за
кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
дезодорантни сапун; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и за медицинску
употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти
цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од
петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали
[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за
бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за
полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја];
карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице
са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу;
козметика за животиње; козметика за обрве;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
маске; козметичке оловке; козметички препарати за
купање; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за трепавице; козметички
препарати мршављење; козметички сетови; колоњска
вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за
прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за
бељење коже; креме за кожне производе; креме за
полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе
намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте;
лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони
после бријања; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за спречавање
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бојења веша; марамице натопљене препаратима за
скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; маскаре; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће
течности за подове; не клизајући восак за подове;
неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски
восак; одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; папир за полирање; парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе;
плавило за веш; помаде за козметичку употребу;
потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање
боје] за козметичку употребу; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
препарати за бријање; препарати за брушење;
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
избељивање кожних производа; препарати за
испирање уста, који нису медицински; препарати за
коврџање косе; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за натапање у
перионицама; препарати за негу ноктију; препарати
за освежавање даха за личну хигијену; препарати за
отчепљивање одводних цеви; препарати за
парфимисање ваздуха; препарати за полирање;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај
[полири]; препарати за сунчање; препарати за
сунчање [козметички]; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; препарати за уклањање боја; препарати
за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање
лака; препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за хемијско чишћење; препарати за
чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати
за чишћење тапета; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати против знојења;
производи за исправљање косе; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; пудер за шминкање; распршивачи од
трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење;
ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за
бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање
текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће
за масажу за козметичку употребу; силикон карбид
[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода
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за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за
купање које нису за медицинску употребу; спрејеви
за освежавање даха; средства за вагинално испирање
за личну хигијену или дезодорисање; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за лепљење за козметичку употребу; средства за
полирање намештаја и подова; средства за сушење
судова у машинама за судове; средства за уклањање
лака за нокте; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење
обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса,
алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну
употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за
одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање;
течни латекс за бојење тела за козметичке намене;
течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; триполи камен за полирање;
ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља
за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од
лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска
средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне;
хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање
боја за употребу у домаћинству [прање веша];
хидроген пероксид за козметичку употребу;
шампони; шампони за животиње [немедицински
препарати за негу]; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампони за суво
прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла;
шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај
веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.
Кл. 16: папирне марамице за уклањање шминке;
марамице од папира за чишћење; папирни подметачи
за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира;
подметачи од папира; подметачи за сто од папира.
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
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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
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
промоција продаје за друге; проналажење особља;
ЗИС / RS / IPO
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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
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
ЗИС / RS / IPO
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телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
(111) 79770
(210) Ж- 2020-1194

(181) 16.07.2030.
(220) 16.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul.
Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.01;
29.01.06
(591) розе, бела.
(511) Кл. 3: абразиви; абразивне тканине; абразивни
папир; антистатичке марамице за машине за сушење
веша; антистатички препарати за кућну употребу;
ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче
[етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за
храну [етарска уља]; астрингентна средства;
бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма
[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни
екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје
за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке
намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир;
ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и
уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке
сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од
лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак
за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак
за ципеле; вулкански пепео за чишћење;
гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке
намене; гелови за избељивање зуба; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу;
гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за
кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
дезодорантни сапун; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти, који нису за
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употребу у производним процесима и за медицинску
употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти
цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од
петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали
[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за
бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за
полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја];
карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице
са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу;
козметика за животиње; козметика за обрве;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
маске; козметичке оловке; козметички препарати за
купање; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за трепавице; козметички
препарати мршављење; козметички сетови; колоњска
вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за
прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за
бељење коже; креме за кожне производе; креме за
полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе
намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте;
лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони
после бријања; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за спречавање
бојења веша; марамице натопљене препаратима за
скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; маскаре; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће
течности за подове; не клизајући восак за подове;
неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски
восак; одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; папир за полирање; парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе;
плавило за веш; помаде за козметичку употребу;
потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање
боје] за козметичку употребу; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
препарати за бријање; препарати за брушење;
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
избељивање кожних производа; препарати за
испирање уста, који нису медицински; препарати за
коврџање косе; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за натапање у
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перионицама; препарати за негу ноктију; препарати
за освежавање даха за личну хигијену; препарати за
отчепљивање одводних цеви; препарати за
парфимисање ваздуха; препарати за полирање;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај
[полири]; препарати за сунчање; препарати за
сунчање [козметички]; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; препарати за уклањање боја; препарати
за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање
лака; препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за хемијско чишћење; препарати за
чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати
за чишћење тапета; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати против знојења;
производи за исправљање косе; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; пудер за шминкање; распршивачи од
трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење;
ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за
бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање
текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће
за масажу за козметичку употребу; силикон карбид
[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода
за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за
купање које нису за медицинску употребу; спрејеви
за освежавање даха; средства за вагинално испирање
за личну хигијену или дезодорисање; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за лепљење за козметичку употребу; средства за
полирање намештаја и подова; средства за сушење
судова у машинама за судове; средства за уклањање
лака за нокте; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење
обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса,
алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну
употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за
одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање;
течни латекс за бојење тела за козметичке намене;
течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; триполи камен за полирање;
ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља
за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од
лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска
средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне;
хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање
боја за употребу у домаћинству [прање веша];
ЗИС / RS / IPO
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хидроген пероксид за козметичку употребу;
шампони; шампони за животиње [немедицински
препарати за негу]; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампони за суво
прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла;
шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај
веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.
Кл. 16: папирне марамице за уклањање шминке;
марамице од папира за чишћење; папирни подметачи
за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира;
подметачи од папира; подметачи за сто од папира.
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
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
ЗИС / RS / IPO

Ж
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;
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
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Ж
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.
(111) 79771
(210) Ж- 2020-1196

(181) 16.07.2030.
(220) 16.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) AFFINITY PETCARE, S.A., PLAÇA EUROPA,
54-56 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA, ES
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

NATURE'S VARIETY
(511) Кл. 31: храна за животиње; препарати за
животињску исхрану; храна за кућне љубимце;
напици за кућне љубимце; сточна храна; обогаћена
храна за јачање животиња; пшенични протеини за
храну за животиње; материјали за простирке (стеље)
за животиње; живе животиње; јестиве посластице за
животиње; слад.
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(111) 79772
(210) Ж- 2020-1294

(181) 31.07.2030.
(220) 31.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Миодраг Милановић, Михаила Булгакова 31,
11000, Београд, RS
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23
(511) Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре;
накит, драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
Кл. 25: одећа, обућа и покривала за главу, нарочито
пиџаме, спаваћице, баде мантили, чарапе, хеланке,
сукње, панталоне, комплет тренерке, горњи делови
тренерке, доњи делови тренерке, дуксерице, мајице,
тунике, ролке, хаљине, шортсеви, трикои, бодији,
кардигани, беби дол, поткошуље, слип гаће,
боксерице, дуге гаће, џемпери, прслуци, пуловери,
јакне, капути, одећа и обућа и друга опрема за бебе,
шалови, мараме, кравате, шешири, униформе,
комбинезони, патике, чизме, сандале, папуче.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; маркетинг;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; рекламирање
на рачунарској мрежи; услуге увоза, извоза,
велепродаје и малопродаје драгоцених метала и
њихових легура; накита, драгог и полудрагог
камења;
часовничарских
и
хронометријских
инструмената, одеће, обуће и покривала за главу,
нарочито пиџама, спаваћица, баде мантила, чарапа,
хеланки, сукњи, панталона, комплет тренерки,
горњих делова тренерке, доњих делова тренерке,
дуксерица, мајица, туника, ролки, хаљина, шортсева,
трикоа, бодија, кардигана, беби дола, поткошуља,
слип гаћа, боксерица, дугих гаћа, џемпера, прслуца,
пуловера, јакни, капута, одеће и обуће и друга
опреме за бебе, шалова, марама, кравата, шешира,
униформи, комбинезона, патика, чизама, сандала,
папуча.
(111) 79773
(210) Ж- 2020-1147

(181) 09.07.2030.
(220) 09.07.2020.
(151) 17.02.2021.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
(732) "Драги Браво" Евентс д.о.о., Гробљанска 43,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.15;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена и бела
(511) Кл. 35:
услуге интернет промоције
рачунарских
мрежа
и
интернет
страница;
рекламирање преко интернета; услуге онлајн
маркетинга намењене корисницима друштвених
мрежа; организовање и спровођење догађаја.
Кл. 38:
интернет комуникација; омогућавање
приступа платформама на интернету, као и на
мобилном свету.
Кл. 41:
забавне и културне активности;
организовање
и
спровођење
концерата;
организовање догађаја из области културе;
организовање и вођење забавних догађаја.
(111) 79774
(210) Ж- 2020-1153

(181) 10.07.2030.
(220) 10.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10,
Dolní Měcholupy, CZ
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000, Београд
(540)

(531) 02.05.06; 02.05.17; 02.09.15; 26.01.06; 26.01.14;
26.04.09; 26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.15
(591) бела, плава, црвена, наранџаста, љубичаста,
зелена, розе, црна, светло браон.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; хомеопатски
фармацеутски препарати; природни лекови; додаци
исхрани; минерални додаци исхрани; медицинирани
додаци исхрани; антиоксидансни додаци исхрани.
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(111) 79775
(210) Ж- 2020-1156

(181) 10.07.2030.
(220) 10.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Милован Новићевић, Глибовац б.б., 11420,
Смедеревска Паланка, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о. , Струмичка 51,
11050 Београд
(540)

(531) 26.02.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.14; 27.05.22
(511) Кл. 11: апарати за грејање на чврста, течна или
гасна горива; аутоматски регулатори температуре
[термостатски вентили] за радијаторе централног
грејања; бојлери за инсталације грејања; вентили за
дозирање [делови инсталација за грејање и гас];
гасни горионици; гасни грејачи за воду; горионици;
грејачи ваздуха; грејачи воде; грејна тела; грејне
плоче; електричне грејалице; електрични камини;
електрични
радијатори
за
грејање
зграда;
инсталације за грејање; инсталације за подно
грејање; инфрацрвене грејне плоче; котлови за
грејање; котлови централног грејања; пећи [апарати
за грејање]; поклопци за радијаторе; преносиве
електричне грејалице; пумпе за грејање; радијатори,
[грејни]; радијатори, електрични; радијатори за
пешкире; радијатори за централно грејање;
регенератори топлоте; резервоари за топлу воду;
термостатски вентили [делови инсталација за
грејање]; уређаји за грејање пода; цеви за котлове за
инсталације за грејање.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
велепродаје опреме за грејање; услуге малопродаје
опреме за грејање; услуге малопродаје уређаја за
грејање.
Кл. 37: грађевинско конструисање; поправљање;
услуге инсталирања [постављања]; постављање и
поправљање опреме за грејање; редовно сервисирање
апарата за грејање; уградња система за грејање;
модернизација инсталација грејања у зградама;
одржавање и поправка инсталација за грејање;
поправка апарата за грејање; поправка и одржавање
апарата за грејање.
(111) 79776
(210) Ж- 2020-1358

(181) 14.08.2030.
(220) 14.08.2020.
(151) 17.02.2021.
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(732) BEIGENE, LTD., C/O MOURANT OZANNES
CORPORATE SERVICES, 94 SOLARIS AVE, ,
CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

BRUKINSA
(511) Кл. 5: лекови за људску употребу; капсуле за
фармацеутску употребу; капсуле за лекове; фармацеутски
препарати; хемијско-фармацеутски препарати; лекови за
медицинску употребу; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; биолошки препарати за употребу у медицини;
хемијски препарати за медицинску употребу; дијагностички
реагенсни биомаркери за медицинску употребу.
(111) 79777
(210) Ж- 2020-1359

(181) 14.08.2030.
(220) 14.08.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) BEIGENE, LTD., C/O MOURANT OZANNES
CORPORATE SERVICES, 94 SOLARIS AVE, ,
CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 06.01.02; 06.01.04; 27.05.08; 27.05.17
(511) Кл. 5: лекови за људску употребу; капсуле за
фармацеутску употребу; капсуле за лекове; фармацеутски
препарати; хемијско-фармацеутски препарати; лекови за
медицинску употребу; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; биолошки препарати за употребу у медицини;
хемијски препарати за медицинску употребу; дијагностички
реагенсни биомаркери за медицинску употребу.
(111) 79778
(210) Ж- 2020-1163

(181) 13.07.2030.
(220) 13.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE AGRIKOL KRUŠEVAC,
Стефана Дечанског 5, Крушевац, RS
(740) Адвокат Владимир Вукмировић,
Пивљанина Баја 37, , Београд
(540)

120

(531) 05.03.11; 05.03.13; 07.03.11; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, зелена.
(511) Кл. 3: 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; ароме за колаче [етарска уља]; ароме за
пића [етарска уља]; ароме за храну [етарска уља];
ароме за храну од етарских уља; 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];
ББ креме; бергамот уље; биљне креме за локалну
примену за учвршћивање и повећање груди; биљни
екстракти за козметичке намене; боје за
браду; боје за косу; боје за лице; боје за образе; боје
за обрве у облику оловака и праха; боје за тело за
козметичке намене; боје за тоалетну употребу;
бриљантин; бронзери за кожу; бронзери за кожу у
облику креме; влажне козметичке марамице; влажни
козметички убруси; влажни или импрегнирани
јастучићи, убруси или марамице; влажне тоалетне
марамице натопљене детерџентом за чишћење;
водоотпорна средства за заштиту од сунца;
водоотпорна средства за заштиту од сунца; восак за
бркове; восак за депилацију; восак за косу; восак за
паркет; воскови за масажу, осим за медицинску
примену; гел јастучићи за очи за козметичке намене;
гелови за бријање; 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;
дезодоранси за личну употребу; дезодоранси за људе
или животиње; дезодоранси за људску употребу;
дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у
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спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело
[парфимеријски
производи];
дезодоранси
и
антиперспиранти за личну употребу; дезодоранси у
спреју за жене; дезодорантни сапун; декоративна
козметика; дневне креме; допуна за мирисне
дифузоре са штапићима; 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
индустријску употребу; етарска уља за козметичке
потребе; етарска уља за личну употребу; етарска уља
за употребу у, ароматерапији; етарска уља за
употребу у домаћинству; етарска уља за употребу у
производњи мирисних производа; етарска уља за
употребу у процесима производње; етарска уља као
ароме за храну; етарска уља као мириси за прање
веша; етерична уља биљног порекла; етерична уља за
додавање ароме пићима; женске хигијенске
марамице за чишћење; козметика; козметика за децу;
козметика за животиње; 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 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 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; козметичке крпице или марамице натопљене
средствима за чишћење коже; козметичке маске;
козметичке маске за лице; 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
ЗИС / RS / IPO
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негу коже; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу тела; 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 лосиона; козметички производи
у облику млека, лосиона и емулзија; козметички
сапуни; козметички сетови; креме за кожне
производе; креме за кажу; 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; креме 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 руке; креме за руке за
козметичке потребе; креме за смањење целулита;
креме за смањење целулита за козметичке потребе;
креме за сунчање; креме за сунчање за козметичке
потребе; креме за тело за козметичку примену; креме
за тело (козметика]; креме за туширање; креме за
употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне
за козметичке потребе; 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; креме 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; крем-сапуни; крем сапуни за
тело; кристали за купање; кристали за купање 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;
лосиони за јачање ноктију; лосиони за коврџе;
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
за козметичке потребе; лосиони за негу косе;
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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
самопотамњивање (козметика]; лосиони за руке за
козметичке потребе; лосиони за скидање шминке;
лосиони за смањење целулита; лосиони за смањење
целулита за козметичке потребе; лосиони за
сунчање; лосиони 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 након сунчања;
лосиони након сунчања за козметичке потребе;
лосиони после бријања; марамице за бебе; марамице
за бебе натопљене препаратима за чишћење;
марамице за једнократну употребу натопљене
средствима за чишћење лица; марамице натопљене
са козметичким лосионима; маске за кожу за
козметичке потребе; маске за очи у облику гела;
масти за козметичку употребу; мирисна мента
(етарско уље]; мирисна уља; мирисна уља из којих
испарава мирис када се загреју; мирисне врећице;
мирисне врећице за јастучиће за очи; мирисне креме
за тело; мирисне соли за купање; мирисни лосиони за
тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни
штапићи; мирисно пуњење за не-електричне собне
распршиваче мириса; немедицинска козметика и
тоалетни препарати; немедицинска средства за
испирање; немедицинска средства за испирање уста;
немедицинска средства за испирање уста и гргљање;
немедицинска средства за испирање уста кућних
љубимаца; немедицинска средства за натапање
стопала; немедицинска средства за негу и испирање
уста; немедицинска средства за праље руку;
немедицинска
средства
за
чишћење
зуба;
немедицинске зубне пасте; 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 балзами за усне;
немедицински лосиони за косу; немедицински
лосиони за обнављање косе; немедицински лосиони
за стимулацију коже; немедицински лосиони за
стопала; немедицински пилинзи за лице и тело;
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немедицински прашкови за купање; немедицински
прашкови за стопала; немедицински препарати за
купање; немедицински препарати за личну хигијену;
немедицински препарати за масажу; немедицински
препарати за негу зуба и за испирање уста;
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;
не
пенећи
козметички
производи;
парфимерија,
етерична
уља,
немедицинска
козметика, немедицински лосиони за косу;
парфимеријски
производи,
етарска
уља;
парфимисана уља за производњу козметичких
препарата; 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];
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
заштиту косе од сунца; препарати за заштиту од
сунца; препарати за заштиту од сунца за козметичке
потребе; препарати за избељивање коже; препарати
за избељивање кожни х производа; 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 сунчање; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; природна етарска уља; производи за
негу тела и козметичку негу; производи за негу тела
и лепоту за козметичку примену; средства за
заштиту од сунца; средства за заштиту од сунца за
козметичке потребе; средства за заштиту од сунца за
усне; средства за заштиту од сунца за усне
[козметика]; средства за испирање боје за косу;
средства за испирање косе; средства за испирање
косе за козметичке потребе; средства за испирање
косе шампони-регенератори]; средства за испирање
очију, не за медицинске намене; тоалетна уља; уља
за бебе [тоалетни производи]; уља за заштиту од
сунца; уља за заштиту од сунца [козметика]; уља за
козметичку употребу; уља за косу; уља за купање;
уља за купање за козметичке потребе; уља за купање
и соли за купање; уља за купање и соли за купање,
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нису за медицинске потребе; уља за купке, за
немедицинску примену; уља за масажу; уља за
мирисе и парфеме; уља за негу лица; уља за парфеме
и мирисе; уља за регенерацију косе; уља за сунчање
[козметика]; уља за тамњење коже; уља за тамњење
коже за козметичке потребе; уља за тело; уља за тело
за козметичке потребе; уља за чишћење; уља и
лосиони за масажу; уља и лосиони за тамњење коже;
уља након сунчања; уља након сунчања за
козметичке
потребе;
уља
након
сунчања
[козметичка]; уљане купке за негу косе; уљане купке
за негу косе за козметичке потребе; уље лаванде за
козметичке
потребе;
уље
од
лаванде;
фитокозметички препарати.
Кл. 5: агенси за давање лека; агенси за давање лека
који садрже материје које олакшавају примену
широког спектра фармацеутских производа; агенси
за давање лека у капсулама који омогућавају
контролисано отпуштање активних састојака за
широк спектар фармацеутских производа; аналгетске
креме за локалну примену; аналгетици; анестетици;
антациди; антибактеријска средства за прање руку;
антиаритмици; антибактеријске супстанце за
употребу у медицини; антибактеријски гелови;
антибактеријски
фармацеутски
препарати;
антиинфламаторне
масти;
антиинфламаторни
аналгетски фластери; антиинфламаторни гелови;
антиинфламаторни и антипиретички препарати;
антиинфламаторни
лекови;
антиинфламаторни
мелеми;
антиинфламаторни
препарати;
антиинфламаторни
спрејеви;
антипиретички
аналгетици; антипиретички лекови са седативним
дејством; антисептици; антитоксични серуми;
антитела за медицинску примену; антитоксини; анти
тела за ветеринарску примену; балзами за
медицинске сврхе; балзами за медицинску примену;
балзами против болова; беланчевине као дијететски
додаци; биљна влакна, дијететска; биљна паковања
блата за терапеутску употребу; биљне капсуле за
повећање потенције код мушкараца; биљне креме за
медицинске потребе; биљне масти за кожне упале
код кућних љубимаца; биљне масти против свраба за
кућне љубимце; биљне таблете за лечење дијабетеса;
биљни додаци исхрани; биљни додаци исхрани у
течном облику; биљни екстракти за медицинске
намене; биљни екстракти за медицинске потребе;
биљни екстракти за фармацеутске намене; биљни
лекови; биљни препарати; биљни препарати за
медицинске потребе; биљни спрејеви за медицинске
потребе; биљни суплементи; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биолошки препарати за
медицинску или ветеринарску употребу; биолошки
препарати за употребу у ветерини; биолошки
препарати за употребу у медицини; биолошки
производи за лечење рака; биолошки реагенси за
ветеринарску употребу; биолошки реагенси за
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медицинску употребу; биофармацеутски производи
за лечење рака; биохемијски препарати за
ветеринарску употребу; биохемијски препарати за
медицинску
или
ветеринарску
употребу;
биохемијски препарати за медицинску употребу;
бомбоне за освежавање даха за употребу у
фармацији; брашно за фармацеутску употребу;
витаминске капи; витамини; витамини за бебе;
витамини за децу; витамини за животиње; витамини
за кућне љубимце; витамини за одрасле; витамини У
облику гумених бомбона; витаминске таблете;
витаминске шумеће таблете; витамински додаци
исхрани; витамински додаци исхрани за животиње;
витамински додаци У таблетама за справљање
газираних напитака када се помешају са водом;
витамински препарати; витамински препарати и
супстанце; витаминско минералне плочице за
медицинске
потребе;
витаминско
минерални
дијететски додаци исхрани; витаминско минерални
додаци исхрани; витаминско минерални додаци
исхрани за кућне љубимце; витаминско минерални
препарати; витаминско минерални препарати за
медицинске потребе; вишенаменске медицинске
антибиотске креме; вода обогаћена витаминима за
медицинске
потребе;
вода
матичњака
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; гвајакол за фармацеутску
употребу; гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу; дијететска влакна за употребу као састојци
у производњи додатака исхрани; дијететска пића за
бебе прилагођена за медицинску примену; дијететска
пића
прилагођена
ветеринарској
употреби;
дијететска храна за животиње за медицинске
потребе; дијететска храна и пића прилагођена за
ветеринарску примену; дијететска храна и пића
прилагођена за медицинску и ветеринарску примену;
дијететска храна и пића прилагођена за медицинску
примену; дијететска храна и супстанце прилагођене
за медицинску или ветеринарску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететска храна прилагођена
ветеринарској
употреби;
дијететска
храна
прилагођена за медицинске намене; дијететске
замене за шећер за медицинску употребу; дијететске
мешавине за напитке као замена за оброк за
медицинску примену; 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; дијететске
супстанце прилагођене ветеринарској употреби;
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски додаци за животиње;
дијететски додаци за одојчад; дијететски додаци
исхрани; дијететски додаци исхрани за људе и
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животиње; дијететски додаци од пшеничне траве;
дијететски и хранљиви додаци; дијететски и
хранљиво обогаћени прехрамбени производи
прилагођени за медицинске потребе; дијететски
напици прилагођени за медицинску употребу;
дијететски препарати прилагођени за медицинске
потребе;
дијететски
препарати
у
исхрани
прилагођени за медицинске потребе; дијететски
шећери за медицинске потребе; додаци исхрани;
додаци исхрани за ветеринарске потребе; додаци
исхрани за контролу холестерола; додаци исхрани за
кућне љубимце; додаци исхрани за кућне љубимце
као мешавина у праху за справљање пића; додаци
исхрани за кућне љубимце у виду посластица;
додаци исхрани за људску употребу; додаци исхрани
који садрже амино-киселине; додаци исхрани који
садрже амино-киселине, минерале и елементе У
траговима; додаци исхрани који садрже витамине;
додаци исхрани који садрже екстракте гљива; додаци
исхрани који садрже елементе У траговима; додаци
исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који
садрже цинк; додаци исхрани који се првенствено
састоје од гвожђа; додаци исхрани који се
првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани
који се првенствено састоје од магнезијума; додаци
исхрани на бази спирулине; додаци исхрани
намењени као додатак редовној исхрани или у
корист здравља; додаци исхрани са козметичким
дејством; додаци исхрани са хранљивим материјама
за животиње; додаци исхрани са хранљивим
материјама за људска бића; додаци исхрани са
хранљивим материјама за људска бића и животиње;
додаци исхрани са хранљивим материјама који се
првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од калцијума; додаци исхрани са хранљивим
материјама који се првенствено састоје од
магнезијума; додаци исхрани са хранљивим
материјама који се првенствено састоје од цинка;
додаци у виду пастила које садрже цинк; додаци
храни за животиње за ветеринарске потребе; додаци
храни за животиње за употребу у ветерини; додаци
храни за кућне љубимце у облику витамина и
минерала; драгоцени метали и легуре драгоцених
метала за употребу у стоматологији; екстракти
биљака и лековитог биља за медицинске потребе;
екстракти лековитог биља; екстракти лековитог биља
за медицинске потребе; еликсири [фармацеутски
препарати]; ензими за медицинску употребу; ензими
као додатак исхрани; ензимски препарати за
ветеринарску употребу; ензимски препарати за
медицинску употребу; жвакаћа гума за употребу у
медицини; желатин за медицинску употребу;
желатинске капсуле за фармацеутске производе;
желатинске капсуле, празне, за фармацеутске
препарате; замене за оброке и додаци исхрани у виду
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мешавине за пиће за медицинске потребе; замене за
оброке као мешавине пића за медицинске потребе;
замене за оброке у облику плочица за медицинске
потребе; замене за оброке у форми грицка лица за
медицинске потребе; замене за оброке у форми пића
за медицинске потребе; замене за оброке у форми
прашка за медицинске потребе; замене за оброке у
форми шејка за медицинску употребу; замене за
оброк прилагођене за ветеринарску примену; замене
за оброк прилагођене за медицинску и ветеринарску
примену; замене за оброк прилагођене за
медицинску примену; замене за шећер за медицинске
или терапеутске потребе; замрзнута-сушена храна
прилагођена за медицинске сврхе; имитације
цигарета за медицинску примену; имитације
цигарета које се користе као помоћ за одвикавање од
пушења; канабис за медицинске намене; капи за нос
за медицинске потребе; капи за уши; капи уља јетре
бакалара; капсуле жен шена за медицинску примену;
капсуле за јединичну дозу, празне, за фармацеутске
потребе; капсуле за лекове; капсуле за мршављење;
капсуле за фармацеутску употребу; капсуле уља
јетре бакалара; капсуле против алергије; капсуле,
празне, за фармацеутску употребу; кокаин; кора
дрвета
за
фармацеутску
употребу;
креме
антипруритици; креме за дерматолошку употребу;
креме за курије очи и жуљеве; креме против гљивица
за медицинску употребу; лекови за ветеринарску
употребу; лекови; лекови за кардиоваскуларна
обољења; лекови за курје очи; лекови за лечење
болести дигестивног тракта; лекови за лечење
цревних поремећаја; лекови за људску употребу;
лекови за медицинску употребу; лекови за нерве;
лекови за опекотине; лекови за реуглисање
менструалног циклуса; лекови за ублажавање
симптома алергије; лекови за ублажавање стомачног
затвора; лекови за употребу у стоматологији; лекови
који делују на аутономни нервни систем за
медицинску употребу; лекови који се издају без
рецепта; лекови против акни; лекови против
алергије; лекови против болова; лекови против
болова за ветеринарску употребу; лекови против
гљивица; лекови против грознице; лекови против
дијареје; лекови против знојења; лекови против
знојења ногу; лекови против туберкулозе; лекови
против тумора; лекови против хипогликемије;
лековито биље; лековити препарати за употребу у
онкологији; локални аналгетици; локални гелови за
медицинску и терапеутску употребу; лосиони за
фармацеутске намене; масти за медицинску или
ветеринарску употребу; масти за медицинску
употребу; масти против опекотина од сунца; масти
против хемороида; медицинска пића; медицинска
пића у облику ароматизованих окрепљујућих
напитака; медицинска пића у облику окрепљујућих
напитака; медицинска средстава за испирање уста са
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ефектом против каријеса; медицинска средства за
испирање за интимну хигијену; медицинска средства
за испирање уста; медицинска средства за хигијену;
медицинска уља; медицинска уља за бебе;
медицинска уља за масажу; медицинска храна за
животиње; медицинске бомбоне; медицинске гуме за
жвакање; медицинске дијагностичке траке за
испитивање; медицинске инфузије од лековитог
биља; медицинске креме; медицинске креме за кожу;
медицинске креме за лечење дерматолошких
проблема; медицинске креме за негу коже;
медицинске креме за стопала; медицинске креме за
усне; медицинске креме против оједа од пелена;
медицинске масти за лечење дерматолошких
проблема; медицинске масти за осип изазван
пеленама; медицинске пасте за зубе; медицинске
течности за електричне цигарете; медицински
балзами за стопала; медицински балзами за усне;
медицински ватени штапићи; медицински гелови за
зубну негу који се наносе четкицом; медицински
дијагностички реагенси и тестови за испитивање
телесних течности; медицински додаци исхрани за
људску потрошњу; медицински додаци храни за
животиње; медицински и ветеринарски препарати;
медицински лосиони за кожу; медицински лосиони
за косу; медицински лосиони за лечење
дерматолошких проблема; медицински лосиони за
лице; медицински лосиони за опекотине од сунца;
медицински лосиони за осип изазван пеленама;
медицински лосиони за после бријања; медицински
лосиони за тело; медицински лосиони и креме за
тело, кожу, лице и руке; медицински лубриканти;
медицински мелеми за усне; медицински напици;
медицински препарати; медицински препарати за
бријање; медицински препарати за здравствену негу;
медицински препарати за испирање очију;
медицински препарати за купање; медицински
препарати за купање за терапеутску употребу;
медицински препарати за лечење инфективних
болести; медицински препарати за лечење коже;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за негу животиња; медицински препарати
за негу и лечење уста; медицински препарати за негу
коже; медицински препарати за негу косе;
медицински препарати за негу усана; медицински
препарати за раст косе; медицински препарати за
уклаљање брадавица; медицински препарати за уста
у облику пастила,
капсула, таблета
или
компримованих таблета; медицински пре пара ти и
супстанце; медицински препарати лечење халитозе;
медицински препарати у виду назалног спреја;
медицински производи за лечење уста; медицински
производи за негу уста; медицински производи за
оралну употребу у облику таблета; медицински
производи за оралну употребу у форми капсула;
медицински производи за оралну употребу у форми
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компресованих таблета; медицински производи за
оралну употребу у форму капи; медицински сапуни;
медицински спрејеви од лековитог биља и креме од
лековитог биља за тело за спољашњу употребу;
медицински тоници; медицински шампони; мелеми
за медицинску употребу; мешавине за напитке као
додаци исхрани; мешавине пића у праху са воћном
аромом као додаци исхрани; мешавине са
хранљивим материјама за напитке као замена за
оброк за медицинску примену; мешани витамински
препарати;
мешани
антибиотски
препарати;
минерали као додатак исхрани за животиње;
минералне воде за медицинску употребу; минерални
додаци
исхрани;
минерални
препарати
за
медицинску примену; минерални препарати и
супстанце за медицинске потребе; минерални
хранљиви додаци исхрани; мултивитамински
препарати; намирнице без глутена прилагођене за
медицинске потребе; напици за надокнаду
електролита за медицинску примену; напици
обогаћени витаминима за медицинске потребе;
напици прилагођени за медицинску употребу;
напици са воћним соком за дијабетичаре
прилагођени за медицинску употребу; наркотици;
непрерађени лекови; немедицински хранљиви
додаци исхрани за животиње; никотинске жваке као
помоћ у одвикавању од пушења; никотински
инхалатори за медицинску примену; никотински
фластери за медицинску примену; нутрацеутски
препарати за терапеутске или медицинске намене;
нутрицеутици за терапеутске намене; нутрицеутици
као
додаци
исхрани;
орални
аналгетици;
парафармацеутски препарати за дерматолошку
употребу; пастиле за фармацеутску употребу;
пастиле које садрже никотин за медицинску
употребу; пилуле за фармацеутске потребе; пића као
додаци исхрани; помаде за медицинску употребу;
помаде за фармацеутску употребу; препарати за
кађење за медицинску употребу; препарати за
лечење астме; препарати за лечеље атлетског
стопала; препарати за лечење гљивица на ноктима;
препарати за лечење грознице; препарати за лечење
дисменореје; препарати за лечење ардиоваскуларних
болести; препарати за лечење кашља; препарати за
лечење мигрене; препарати за лечење мучнине;
препарати за лечење опекотина; препарати за лечење
прехладе; препарати за лечење хемороида; препарати
за назалну употребу у облику спреј ева; препарати за
негу коже за медицинске потребе; препарати за негу
ноктију за медицинске потребе; препарати за негу
стопала за медицинске потребе; препарати који
садрже елементе у траговима за људску употребу;
препарати који садрже тироидне и паратироидне
хормоне; препарати од кофеина за медицинску
употребу; препарати од кофеина као стимуланси;
препарати против болова; препарати против
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гљивица; препарати против дијабетеса; препарати
против жуљева; препарати против тумора; препарати
у виду назалног и оралног спреја за стимулацију
централног нервног система; прехрамбена влакна за
лечење констипације; прехрамбена влакна за помоћ
при варељу; природни додаци исхрани за лечење
клаустрофобије; пробиотички додаци; пробиотички
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; рибље уље за медицинске
потребе; рицинусово уље за медицинску употребу;
седативи; семе лана као додатак исхрани; семе лана
за медицинску употребу; синтетички наркотици;
синтетички наркотици који се издају на рецепт;
сирупи за фармацеутску употребу; сирупи против
кашља; скроб за дијететске или фармацеутске
потребе; скроб за дијететску употребу; скроб за
фармацеутску употребу; скроб и производи од
скроба за дијететску и фармацеутску употребу; слад
за фармацеутску употребу; сладић за фармацеутску
употребу; слачица за фармацеутску употребу; сода
бикарбона за фармацеутску употребу; средства за
кађење; средства за омекшавање столице; средства за
опуштање мишића; средства за примену лека који
олакшавају унос фармацеутских препарата; средства
за снижавање холестерола; средства за стабилизацију
капилара за медицинску употребу; средства за
стимулисање животиња на узимање хране; средства
за сузбијање тумора; средства за чишћење црева;
средства против кожних инфекција; средства против
хипогликемије; стикови за ублажавање главобоље;
стимуланси за централни нервни систем; таблете за
мршављење; таблете за смањење апетита; таблете за
лечење тинитуса; терапеутски препарати за купање;
терапеутско ¬медицински производи за купке; течни
витамински додаци исхрани; тинктуре за употребу у
медицини; тоници за медицинске потребе; тоници за
ветеринарску примену; трава за пушење за
медицинску употребу; улошци од конопље посебно
направљени за вишекратне пелене за бебе;
успављујући седативи; успављујућа средства;
фармацеутске супстанце; фармацеутски агенси који
утичу на периферни нервни систем; фармацеутски
агенси који утичу на органе за варење; фармацеутски
агенси који утичу на метаболизам; фармацеутски
агенси који утичу на чулне органе; фармацеутски
антиалергијски
препарати
и
супстанце;
фармацеутски лекови; фармацеутски лосиони за
кожу; фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за активирање ћелијске функције;
фармацеутски препарати за бригу о кожи животиња;
фармацеутски препарати за животиње; фармацеутски
препарати за здравствену негу; фармацеутски
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препарати за зубарске потребе; фармацеутски
препарати за инхалаторе; фармацеутски препарати за
инхалацију у лечењу плућне хипертензије;
фармацеутски препарати за лечење алергија;
фармацеутски препарати за лечење алергијског
ринитиса; фармацеутски препарати за лечење
алергијског ринитиса и астме; фармацеутски
препарати за лечење астме; фармацеутски препарати
за лечење аутоимуних болести; фармацеутски
препарати за лечење болести дисајних путева;
фармацеутски препарати за лечење болести и
поремећаја имуног система; фармацеутски препарати
за лечење болести костију; фармацеутски препарати
за лечење болести мишићно-коштаног система;
фармацеутски препарати за лечење болести система
за варење; фармацеутски препарати за лечење
болести централног нервног система [цнс];
фармацеутски препарати за лечење вирусних
болести; фармацеутски препарати за лечење
вирусних обољења; фармацеутски препарати за
лечење
гастроинтестиналних
поремећаја;
фармацеутски препарати за лечење гихта; ихта;
фармацеутски препарати за лечење дијабетеса;
фармацеутски препарати за лечење епидермалних
проблема; фармацеутски препарати за лечење
епилепсије; фармацеутски препарати за лечење
еректилне дисфункције; фармацеутски препарати за
лечење заразних болести; фармацеутски препарати
за лечење инфективних болести; фармацеутски
препарати за лечење и превенцију болести коже и
нокта; фармацеутски препарати за лечење канцера;
фармацеутски
препарати
за
лечење
кардиоваскуларних
болести;
фармацеутски
препарати за лечење клоазме; фармацеутски
препарати за лечење кућних љубимаца од глиста;
фармацеутски препарати за лечење лезија насталих
физичким путем; фармацеутски препарати за лечење
малигних тумора; фармацеутски препарати за лечење
мултипле склерозе; фармацеутски препарати за
лечење опекотина од сунца; фармацеутски препарати
за лечење остеопорозе; фармацеутски препарати за
лечење очних болести и стања; фармацеутски
препарати за лечеље паркинсонове болести;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже;
фармацеутски препарати за лечење поремећаја
метаболизма; фармацеутски препарати за лечење
поремећаја органа за варење; фармацеутски
препарати за лечење поремећаја периферног нервног
система; фармацеутски препарати за лечење
поремећаја
сензорних
органа;
фармацеутски
препарати за лечење поремећаја срчаног ритма;
фармацеутски препарати за лечење прелома костију;
фармацеутски
препарати
за
лечење
рака;
фармацеутски препарати за лечеље респираторних
болести; фармацеутски препарати за лечење
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симптома
мучнине
изазваних
зрачењем;
фармацеутски препарати за лечење симптома
радијационе болести; фармацеутски препарати за
лечење спортских повреда; фармацеутски препарати
за лечење срчаног удара; фармацеутски препарати за
лечење суве коже проузроковане трудноћом;
фармацеутски препарати за лечење халитозе;
фармацеутски препарати за лечење хемијске
неравнотеже организма; фармацеутски препарати за
лечење хиперлипидемије; фармацеутски препарати
за лечење хипертензије; фармацеутски препарати за
лечење
хиперхолестеролемије;
фармацеутски
препарати за лечење хипогликемије; фармацеутски
препарати за лечење хормоналних поремећаја;
фармацеутски препарати за лечење хормоналних
поремећаја
и
за
превенцију
остеопорозе;
фармацеутски препарати за људску употребу;
фармацеутски препарати за негу животињске коже;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати за одвикавање од пушења; фармацеутски
препарати
за
периферни
нервни
систем;
фармацеутски препарати за постизање ерекције;
фармацеутски препарати за превенцију и лечење
канцера; фармацеутски препарати за превенцију
остеопорозе; фармацеутски препарати за регулацију
имунитета; фармацеутски препарати за регулацију
имунолошког система; фармацеутски препарати за
спречавање и лечење рака; фармацеутски препарати
за сузбијање тумора; фармацеутски препарати за
употребу у дерматологији; фармацеутски препарати
за употребу у онкологији, фармацеутски препарати
за употребу у хемотерапији; фармацеутски
препарати
за
централни
нервни
систем;
фармацеутски препарати и смеше за лечење и
превенцију канцера; фармацеутски препарати и
супстанце; фармацеутски препарати и супстанце за
лечење канцера; фармацеутски преепарати и
супстанце за лечење оштећене коже и ткива;
фармацеутски препарати и супстанце за превенцију
канцера; фармацеутски препарати и супстанце за
употребу на пољу анестезије; фармацеутски
препарати и супстанце за употребу у онкологији;
фармацеутски
препарати
и
супстанце
са
противупалним својствима; фармацеутски препарати
који се удишу за лечење плућних болести и
поремећаја; фармацеутски производи против
дијабетеса;
фитотерапеутски
препарати
за
медицинске намене; хемијски препарати за
медицинске потребе; хемијски препарати за
медицинску
употребу;
хемијско-фармацеутски
препарати; храна прилагођена дијабетичарима;
хранљиве плочице као замена за оброк направљене
за медицинску примену за особе које пролазе кроз
медицинско
лечење;
хранљиви
додаци
за
ветеринарску употребу; хранљиви додаци исхрани за
прехрамбене производе за животиње, за медицинску
ЗИС / RS / IPO

Ж
примену; хранљиви додаци од скроба прилагођени за
медицинске потребе; хранљиви додаци храни за
животиње; хранљиво обогаћена вода за медицинске
потребе; хранљиво обогаћени напици за медицинске
потребе; цигарете без дувана за медицинску
употребу.
Кл. 31: аранжмани од природног цвећа; аранжмани
од сушеног цвећа; биљке; биљке, свеже; биљке,
сушене, за декорацију; биљке цветњаче, природне;
јестиво цвеће, свеже; канабис биљке; канабис,
непрерађен; луковице; луковице биљака; луковице
биљака за пољопривредне потребе; младице стабала;
непрерађено
семе;
непрерађено
семе
за
пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе;
органске свеже биљке; органско свеже воће;
органско свеже воће и поврће; органско свеже
поврће; прекривач од конопље за лежајеве за
животиње; природне биљке и цвеће; природно цвеће
за ревере; резано цвеће; саднице; свеже воће и
поврће; свеже воће и поврће, свеже зачинско биље;
свеже поврће; свеже поврће, непрерађено; семе; семе
за пољопривредне потребе; семе за потребе
хортикултуре; семе за садњу; семе за сејање; семе за
узгој биљака; семе за узгој воћа и поврћа; семе за
узгој цвећа; семенке за узгајање биљака; семенке за
узгајање
поврћа;
сирови
и
непрерађени
пољопривредни, аквакултурни, хортикултурни и
шумарски производи; сирово и непрерађено зрневље
и семе; сирово и непрерађено семе; сирово семе;
сушено цвеће; сушено цвеће за ревере; цветне
луковице, саднице и семе за садњу; цвеће, за
декорацију, осушено; цвеће, природно.
(111) 79779
(210) Ж- 2020-1192

(181) 16.07.2030.
(220) 16.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul.
Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401,
190000, Saint Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, бела.
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Ж
(511) Кл. 3: абразиви; абразивне тканине; абразивни
папир; антистатичке марамице за машине за сушење
веша; антистатички препарати за кућну употребу;
ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче
[етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за
храну [етарска уља]; астрингентна средства;
бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма
[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни
екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје
за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке
намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир;
ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и
уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке
сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од
лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак
за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак
за ципеле; вулкански пепео за чишћење;
гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке
намене; гелови за избељивање зуба; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу;
гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за
кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
дезодорантни сапун; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и за медицинску
употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти
цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од
петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали
[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за
бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за
полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја];
карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице
са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу;
козметика за животиње; козметика за обрве;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
маске; козметичке оловке; козметички препарати за
купање; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за трепавице; козметички
препарати мршављење; козметички сетови; колоњска
вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за
прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за
бељење коже; креме за кожне производе; креме за
полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе
намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте;
лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони
после бријања; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за спречавање
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бојења веша; марамице натопљене препаратима за
скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; маскаре; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће
течности за подове; не клизајући восак за подове;
неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски
восак; одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; папир за полирање; парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе;
плавило за веш; помаде за козметичку употребу;
потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање
боје] за козметичку употребу; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
препарати за бријање; препарати за брушење;
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
избељивање кожних производа; препарати за
испирање уста, који нису медицински; препарати за
коврџање косе; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за натапање у
перионицама; препарати за негу ноктију; препарати
за освежавање даха за личну хигијену; препарати за
отчепљивање одводних цеви; препарати за
парфимисање ваздуха; препарати за полирање;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај
[полири]; препарати за сунчање; препарати за
сунчање [козметички]; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; препарати за уклањање боја; препарати
за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање
лака; препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за хемијско чишћење; препарати за
чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати
за чишћење тапета; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати против знојења;
производи за исправљање косе; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; пудер за шминкање; распршивачи од
трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење;
ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за
бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање
текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће
за масажу за козметичку употребу; силикон карбид
[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода
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за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за
купање које нису за медицинску употребу; спрејеви
за освежавање даха; средства за вагинално испирање
за личну хигијену или дезодорисање; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за лепљење за козметичку употребу; средства за
полирање намештаја и подова; средства за сушење
судова у машинама за судове; средства за уклањање
лака за нокте; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење
обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса,
алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну
употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за
одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање;
течни латекс за бојење тела за козметичке намене;
течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; триполи камен за полирање;
ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља
за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од
лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска
средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне;
хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање
боја за употребу у домаћинству [прање веша];
хидроген пероксид за козметичку употребу;
шампони; шампони за животиње [немедицински
препарати за негу]; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампони за суво
прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла;
шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај
веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.
Кл. 16: папирне марамице за уклањање шминке;
марамице од папира за чишћење; папирни подметачи
за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира;
подметачи од папира; подметачи за сто од папира.
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
ЗИС / RS / IPO
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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
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
промоција продаје за друге; проналажење особља;
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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
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
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телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
(111) 79780
(210) Ж- 2020-1327

(181) 07.08.2030.
(220) 07.08.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) XL Energy Marketing Sp.z o.o., ul. Zlota 59, 00120, Warszawa, PL
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 25.07.07; 26.04.22; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08
(591) црвена, бела, црна, сива.
(511) Кл. 32: безалкохолна пића.
(111) 79781
(210) Ж- 2020-1178

(181) 14.07.2030.
(220) 14.07.2020.
(151) 17.02.2021.

(300) 88785897 05.02.2020. US.
(732) Amgen Inc.,, One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks,, 91320-1799, California,, US
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

TEZVAYO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за третман респираторних болести и
поремећаја, плућних болести и поремећаја,
кардиоваскуларних болести и поремећаја, упала,
запаљенских болести и поремећаја, аутоимуних
болести и поремећаја, рака, онколошких болести и
поремећаја, хематолошких болести и поремећаја,
туморских болести, неуролошких болести и
поремећаја и метаболичких болести и поремећаја.
(111) 79782
(210) Ж- 2020-1179

(181) 15.07.2030.
(220) 15.07.2020.
(151) 17.02.2021.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
(732) Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd., Room
105-67604 (Centralized Office Area), No.6 Baohua
Road, Hengqin New District, Zhuhai, , Guangdong, , CN
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

Ж

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11; 27.07.01
(511) Кл. 2: тонери за штампаче и фотокопир
апарате; штампарско мастило; патроне (кертриџи) са
тонером, напуњени, за штампаче и фотокопир
апарате; патроне (кертриџи) напуњене мастилом, за
штампаче и фотокопир апарате; пигменти.

интерактивне игре; софтверска платформа за пружање
програмских интерфејса трећим лицима како би
приступили садржају интернет страница и подацима за
развој вебсајта и развој вебсајт апликације; интерактивне
игре, и то рачунарски програми и програми за видео
игрице са садржајем из филмова, телевизијских
програма или музичких видео записа; дигитални медији,
наиме, аудио-визуелни медијски садржај који се може
преузимати са интернета а из области вести, забаве,
спорта, комедије, драме, музике и музичких видео
записа; унапред снимљени медији, односно меморије без
покретних делова и полупроводничке меморије, хард
дискови и дискови, магнетске меморије, хард дискови и
дискови, флеш или УСБ прикључци, меморијске
картице, меморијски стикови, ДВД-ови, ЦД-ови,
оптички дискови, интерактивни дискови са музиком и
музичким видео записима, видео касете и аудио касете и
ласерски дискови с вестима, забавом, спортом,
комедијом, драмом, музиком и музичким видео
записима.

(111) 79783
(210) Ж- 2020-326

(111) 79784
(210) Ж- 2020-1235

(181) 02.03.2030.
(220) 02.03.2020.
(151) 17.02.2021.

(300) 88616917 13.09.2019. US.
(732) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street,
Suite 1000, 19801 Wilmington, Delaware, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, жута, наранџаста, црвена,
љубичаста, плава, зелена.
(511) Кл. 9: софтверске апликације за мобилне
електронске уређаје и преносиве електронске
уређаје, наиме, мобилне телефоне, целуларне
телефоне, паметне телефоне, ручне конзоле за игру,
таблет рачунаре, лаптоп и ноутбук рачунаре;
рачунарски софтвер, наиме репродуктори аудиовизуелног медијског садржаја који се могу
преузимати са интернета; софтвер за претраживање и
означавање видео записа; рачунарски софтвер за
стриминг аудио-визуелног медијског садржаја на
мобилним електронским уређајима и рачунарима;
софтвер за праћење и оптимизацију огласа;
рачунарски програми за видео игре; програми за
ЗИС / RS / IPO

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о. , Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05;
17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18;
26.11.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) жута, црвена, бела, плава, наранџаста, зелена,
тамно зелена, црна, сива, љубичаста, браон, беж.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(111) 79785
(210) Ж- 2020-1236

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05;
17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18;
26.11.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) жута, црвена, бела, плава, наранџаста, зелена,
тамно зелена, црна, сива, љубичаста, беж, браон.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(111) 79786
(210) Ж- 2020-1237

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

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

(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, жута, наранџаста, црвена,
љубичаста, плава, зелена.
(511) Кл. 35: оглашавање; пословне услуге оглашавања;
услуге анализе оглашавања; изнајмљивање огласног
времена; услуге дигиталне рекламе; објављивање
реклама за друге путем бежичних мрежа, интернета,
кабла, сателита и глобалних, регионалних и локалних
рачунарских мрежа; услуге мрежног и интернет
оглашавања, рекламе и маркетинга; пружање простора
на мобилним уређајима, софтверским апликацијама и
мрежним локацијама за оглашавање производа и услуга;
услуге интернетских и онлајн малопродајних страница
које се односе на аудиовизуални садржај који се може
преносити уживо или преузимати а из области вести,
забаве, спорта, комедије, драме, музике и музичких
видео записа; услуге програма верности купаца и услуге
клуба купаца за комерцијалне, промотивне, рекламне и
потребе ангажовања купаца.
(111) 79788
(210) Ж- 2020-1238

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.04; 08.07.03; 08.07.05;
17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18;
26.11.13; 27.05.09; 29.01.15
(591) жута, црвена, бела, плава, наранџаста, зелена,
тамно зелена, црна, сива, бордо, браон, беж.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(111) 79787
(210) Ж- 2020-327

(181) 02.03.2030.
(220) 02.03.2020.
(151) 17.02.2021.

(300) 88616919 13.09.2019. US.
(732) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street,
Suite 1000, 19801 Wilmington, Delaware, US
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(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о. , Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05;
17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18;
26.11.13; 27.05.09; 29.01.15
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(591) жута, црвена, бела, плава, наранџаста, зелена,
тамно зелена, црна, сива, љубичаста, браон, беж.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(111) 79789
(210) Ж- 2020-1239

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

Ж
(111) 79791
(210) Ж- 2020-1241

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 19.03.24; 25.05.02; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13;
27.05.24; 29.01.13
(591) црвена, бела, плава.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05;
17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18;
26.11.13; 27.05.09; 29.01.15
(591) жута, црвена, бела, плава, наранџаста, зелена,
тамно зелена, црна, сива, љубичаста, беж, браон.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(111) 79792
(210) Ж- 2020-1242

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(111) 79790
(210) Ж- 2020-1240

(531) 19.03.24; 25.05.02; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13;
27.05.24; 29.01.14
(591) црвена, бела, плава, бордо.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.

ЗИС / RS / IPO

(531) 19.03.24; 25.05.02; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13;
27.05.24; 29.01.14
(591) црвена, бела, плава, жуто-наранџаста (пантоне
122У)
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(111) 79793
(210) Ж- 2020-1233

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
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Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(540)

(531) 26.04.06; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.13;
29.01.15
(591) црвена, бела, плава, жута, зелена.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.

(531) 04.03.09; 27.05.01; 27.07.01
(511) Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре;
накит, драго и полудраго камење;часовничарски и
хронометријски инструменти.

(111) 79794
(210) Ж- 2020-1234

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.04; 08.07.03; 08.07.05;
17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18;
26.11.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) жута, црвена, бела, плава, наранџаста, зелена,
тамно зелена, црна, сива, бордо, браон, беж.
(511) Кл. 30: резанци, тестенина, двопек, сосови
[додаци храни], зачини, сос од соје, чај, умак од
парадајза, вермићели [резанци], пшенично брашно.
(111) 79795
(210) Ж- 2020-464

(181) 25.03.2030.
(220) 25.03.2020.
(151) 17.02.2021.
(732) Ненад Крстић, Војислава Вучковића 24,
11000, Београд, RS
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(111) 79796
(210) Ж- 2020-959

(181) 22.06.2030.
(220) 22.06.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) Sur Fish i zeleniš Srđan Turukalo PR,
Скерлићева 2, 21000, Нови Сад, RS
(740) Александра Лазаревић, Скерлићева 2,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 20.05.21; 26.11.13; 27.05.12; 27.07.12; 27.07.17;
29.01.04
(591) бела, плава, црвена, сива
(511) Кл. 29: говедина; говеђа супа; говеђа супа,
бујон; говеђи бујон.
Кл. 30:
векне хлеба; воћни преливи [сосови];
интегрални хлеб; италијанска пецива; италијански
резанци; канапеи; канелони; капелини тестенине;
крекери; крем бруле; кроасани; крутони; лазање;
лисната пецива; лиснато тесто; мед; мед са
лековитим биљем; њоке на бази брашна; пене
тестенина; песто; пецива; пита хлеб; равиоли;
ражани хлеб; рижото; свеже тестенине; сорбеи
[ледени]; фарфале тестенина; фетућине; франуски
тост; француска пецива; француски хлеб; фузили
тестенина; хлеб ароматизован зачинима; шпагети.
Кл. 35: анализа пословног управљања и саветовање
из области пословања; анализирање пословног
ЗИС / RS / IPO
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управљања;
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 пословним
питањима; 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 које се
односе на управљање пословним процесом;
консултативне услуге које се тичу пословног
напредовања; консултације у пословном управљању;
консултовање у вези са пословним активностима и
управљањем; позиционирање бренда; помоћ из
области пословног управљања; помоћ и савети у вези
са пословном организацијом и управљањем; помоћ у
пословном управљању; помоћ у управљању
пословањем ресторана; помоћ у управљању
пословањем у вези оснивања и управљања
ресторанима; пословна помоћ, управљање и
информисање; пословни савети и саветовање;
пословно планирање; пословно процењивање;
пословно саветовање; пословно саветовање и
саветодавне
услуге;
пословно
саветовање,
управљање, планирање и надзор; пословно
стратешко
планирање;
пословно
управљање;
пословно управљање и организационо саветовање;
пословно управљање ресторанима; професионалне
пословне консултације; процењивање потреба у вези
са запосленима; саветовање и помоћ у пословном
управљању; саветовање које се односе на анализу
пословања; саветовање које се односе на пословно
планирање; саветовање о пословном планирању и
континуитету пословања; саветовање о пословном
управљању у области развоја извршног управљања и
вођства; саветовање у вези распоређивања особља;
саветовање у вези са пословним управљањем и
организовањем; саветодавне услуге које се односе на
пословну организацију; саветодавне услуге у вези са
организовањем
и
управљањем
пословања;
саветодавне услуге у пословном управљању;
управљање
брендом;
управљање
пословним
пројектима; услуге велепродаје алкохолних пића,
осим пива; услуге велепродаје везане за алкохолна
пића; услуге велепродаје опреме за кување хране;
услуге велепродаје прибора за јело; услуге
велепродаје прибора за припремање хране; услуге
малопродаје везане за алкохолна пића; услуге
малопродаје које пружају пекаре; услуге малопродаје
које пружају продавнице слаткиша; услуге
малопродаје које се односе на деликатесе; услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
малопродаје које се односе на рибу; услуге
малопродаје које се односе на слаткише; услуге
малопродаје меса; услуге малопродаје млечних
производа; услуге малопродаје морских плодова;
услуге малопродаје опреме за кување хране; услуге
малопродаје стоног посуђа; услуге малопродаје
тканина; услуге малопродаје у вези са алкохолним
пићима; услуге малопродаје у вези са безалкохолним
напицима; услуге малопродаје у вези са десертима;
услуге малопродаје у вези са кафом; услуге
малопродаје у вези са месом; услуге малопродаје у
вези са морским плодовима; услуге малопродаје у
вези са опремом за кување хране; услуге малопродаје
у вези са пекарским производима; услуге
малопродаје у вези са посуђем за кување; услуге
малопродаје у вези са прехрамбеним производима;
услуге малопродаје у вези са прибором за јело;
услуге малопродаје у вези са прибором за
припремање хране; услуге малопродаје чајева;
услуге малопродаје чоколаде; услуге набавке
алкохолних пића [куповина робе за друге фирме];
услуге наручивања преко интернета; услуге
наручивања преко интернета и доставе из ресторана;
услуге онлајн велепродаје алкохолних пића, осим
пива; услуге онлајн велепродаје безалкохолних пића;
услуге онлајн велепродаје меса; услуге онлајн
велепродаје млечних производа; услуге онлајн
велепродаје морских плодова; услуге онлајн
велепродаје пекарских производа; услуге онлајн
велепродаје прехрамбених производа; услуге онлајн
велепродаје прибора за јело; услуге онлајн
велепродаје прибора за припремање хране; услуге
онлајн малопродаје алкохолних пића, осим пива;
услуге онлајн малопродаје безалкохолних пића;
услуге онлајн малопродаје везане за поклоне; услуге
онлајн малопродаје везане за ручне ташне; услуге
онлајн малопродаје десертних производа; услуге
онлајн малопродаје електронских издања која се
могу преузимати; услуге онлајн малопродаје какаоа;
услуге онлајн малопродаје кафе; услуге онлајн
малопродаје кухињских ножева; услуге онлајн
малопродаје меса; услуге онлајн малопродаје
млечних производа; услуге онлајн малопродаје
морских плодова; услуге онлајн малопродаје опреме
за кување хране; услуге онлајн малопродаје пива;
услуге онлајн малопродаје посуђа за кување; услуге
онлајн малопродаје прехрамбених производа; услуге
онлајн малопродаје прибора за јело; услуге онлајн
малопродаје прибора за припремање хране; услуге
онлајн малопродаје сладоледа; услуге онлајн
малопродаје смрзнутог јогурта; услуге онлајн
малопродаје сорбеа; услуге онлајн малопродаје
стоног посуђа; услуге онлајн малопродаје тканине;
услуге онлајн малопродаје торби; услуге онлајн
малопродаје чајева; услуге онлајн малопродаје
чоколаде; услуге онлајн малопродаје штампаног
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материјала;
услуге
помоћи,
саветовања
и
консултација у вези са анализом пословања; услуге
помоћи, саветовања и консултација у вези са
организовањем пословања; услуге пословног
саветовања за предузећа; услуге пословног
саветовања и информисање; услуге пословног
управљања, администрације и информисања; услуге
пословног управљања и консултација.
Кл. 43: деликатесне радње [ресторани]; достава
оброка за непосредну конзумацију; информације и
савети у вези са припремањем оброка; кетеринг
хране и пића; консултантске услуге у области
кетеринга хране и пића; консултантске услуге у
области кулинарства; обезбеђивање хране и пића за
госте ресторана; обезбеђивање хране и пића у
бистроима; обезбеђивање хране и пића у
ресторанима; обезбеђивање хране и пића у
ресторанима и баровима; припрема и достава хране и
пића за банкете; припрема и достава хране и пића за
институције; припрема и достава хране и пића за
коктел забаве; припрема и достава хране и пића за
конзумирање унутар или изван објеката; припрема и
достава хране и пића за непосредно конзумирање;
припрема хране за друге на бази пружање услуге са
стране [аутсорсинга]; припрема хране и пића;
припрема хране и пића за непосредно конзумирање;
пружање информација о барменству; пружање
информација о карактеристикама вина; пружање
информација о услугама ресторана; пружање
простора за изложбе; пружање ресторанских услуга;
пружање савета и информација преко интернета у
вези са комбиновањем вина и хране; пружање услуга
кетеринга за изложбени простор; пружање услуга
кетеринга за сајмове и изложбене просторе; пружање
услуга кетеринга хране и пића за спортске догађаје,
концерте, конвенције и изложбе; пружање услуга
кетеринга хране и пиће за конгресне центре;
пружање хране и пића; пружање хране и пића за
госте; савети о кулинарским рецептима; салатни
барови [услуге ресторана]; самоуслужни ресторани;
сервирање алкохолних пића; сервирање хране и
пића; сервирање хране и пића за госте; сервирање
хране и пића за госте у ресторанима; сервирање
хране и пића у бистроима; сервирање хране и пића у
малопродајним објектима и објектима који
припремају храну за понети; сервирање хране и пића
у ресторанима и баровима; сервирање чаја, кафе,
какаа, газираних пића и воћних сокова; сомелијерске
услуге пружања савета у вези са вином и
усклађивањем вина и хране; услуге барова и бистроа;
услуге барова и кетеринга; услуге барова и
ресторана; услуге бистроа; услуге винског бара;
услуге кафетерија и ресторана; услуге кафића,
кафетерија и ресторана; услуге кетеринга; услуге
кетеринга за доставу јела из европске кухиње; услуге
кетеринга за доставу јела из јапанске кухиње; услуге
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кетеринга за доставу јела из шпанске кухиње; услуге
кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за
снабдевање храном и пићем; услуге кетеринга на
отвореном; услуге кетеринга у пословне сврхе;
услуге личног шефа кухиње; услуге мобилног
кетеринга; услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
оцењивања ресторана; услуге припреме хране;
услуге пружања хране и пића; услуге резервације
ресторана; услуге ресторана; услуге ресторана,
барова и кетеринга; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана који нуде храну за понети; услуге
ресторана са кућном доставом; услуге суши
ресторана; услуге таверни; услуге туристичких
ресторана; услуге хотела и ресторана; услуге хотела,
мотела, ресторана, барова и кетеринга; услуге
хотела, ресторана и угоститељства; услуге хране за
понети; услуге хране и пића за понети.
(111) 79797
(210) Ж- 2020-958

(181) 22.06.2030.
(220) 22.06.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) Sur Fish i zeleniš Srđan Turukalo PR,
Скерлићева 2, 21000, Нови Сад, RS
(740) Александра Лазаревић, Скерлићева 2,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 03.09.01; 03.09.24; 24.17.25; 26.04.15; 26.04.22;
27.03.03; 27.05.09; 27.05.12; 28.05.00; 29.01.04
(591) бела, плава
(526) Izjavljujem da ne tražim,bilo kakva isključiva
prava na grafički znak ribe van znaka u celini
(511) Кл. 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;
информативне услуге у вези са пословним
питањима; 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
ЗИС / RS / IPO
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систематизацију особља, запошљавање и управљање;
консултантске и саветодавне услуге на пољу
пословне стратегије; консултантске услуге које се
односе на управљање пословним процесом;
консултативне услуге које се тичу пословног
напредовања; консултације у пословном управљању;
консултовање у вези са пословним активностима и
управљањем; позиционирање бренда; помоћ из
области пословног управљања; помоћ и савети у вези
са пословном организацијом и управљањем; помоћ у
пословном управљању; помоћ у управљању
пословањем ресторана; помоћ у управљању
пословањем у вези оснивања и управљања
ресторанима; пословна помоћ, управљање и
информисање; пословни савети и саветовање;
пословно планирање; пословно процењивање;
пословно саветовање; пословно саветовање и
саветодавне
услуге;
пословно
саветовање,
управљање, планирање и надзор; пословно
стратешко
планирање;
пословно
управљање;
пословно управљање и организационо саветовање;
пословно управљање ресторанима; професионалне
пословне консултације; процењивање потреба у вези
са запосленима; саветовање и помоћ у пословном
управљању; саветовање које се односе на анализу
пословања; саветовање које се односе на пословно
планирање; саветовање о пословном планирању и
континуитету пословања; саветовање о пословном
управљању у области развоја извршног управљања и
вођства; саветовање у вези распоређивања особља;
саветовање у вези са пословним управљањем и
организовањем; саветодавне услуге које се односе на
пословну организацију; саветодавне услуге у вези са
организовањем
и
управљањем
пословања;
саветодавне услуге у пословном управљању;
управљање
брендом;
управљање
пословним
пројектима; услуге велепродаје алкохолних пића,
осим пива; услуге велепродаје везане за алкохолна
пића; услуге велепродаје опреме за кување хране;
услуге велепродаје прибора за јело; услуге
велепродаје прибора за припремање хране; услуге
малопродаје везане за алкохолна пића; услуге
малопродаје које пружају пекаре; услуге малопродаје
које пружају продавнице слаткиша; услуге
малопродаје које се односе на деликатесе; услуге
малопродаје које се односе на рибу; услуге
малопродаје које се односе на слаткише; услуге
малопродаје меса; услуге малопродаје млечних
производа; услуге малопродаје морских плодова;
услуге малопродаје опреме за кување хране; услуге
малопродаје стоног посуђа; услуге малопродаје
тканина; услуге малопродаје у вези са алкохолним
пићима; услуге малопродаје у вези са безалкохолним
напицима; услуге малопродаје у вези са десертима;
услуге малопродаје у вези са кафом; услуге
малопродаје у вези са месом; услуге малопродаје у
ЗИС / RS / IPO
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вези са морским плодовима; услуге малопродаје у
вези са опремом за кување хране; услуге малопродаје
у вези са пекарским производима; услуге
малопродаје у вези са посуђем за кување; услуге
малопродаје у вези са прехрамбеним производима;
услуге малопродаје у вези са прибором за јело;
услуге малопродаје у вези са прибором за
припремање хране; услуге малопродаје чајева;
услуге малопродаје чоколаде; услуге набавке
алкохолних пића [куповина робе за друге фирме];
услуге наручивања преко интернета; услуге
наручивања преко интернета и доставе из ресторана;
услуге онлајн велепродаје алкохолних пића, осим
пива; услуге онлајн велепродаје безалкохолних пића;
услуге онлајн велепродаје меса; услуге онлајн
велепродаје млечних производа; услуге онлајн
велепродаје морских плодова; услуге онлајн
велепродаје пекарских производа; услуге онлајн
велепродаје прехрамбених производа; услуге онлајн
велепродаје прибора за јело; услуге онлајн
велепродаје прибора за припремање хране; услуге
онлајн малопродаје алкохолних пића, осим пива;
услуге онлајн малопродаје безалкохолних пића;
услуге онлајн малопродаје везане за поклоне; услуге
онлајн малопродаје везане за ручне ташне; услуге
онлајн малопродаје десертних производа; услуге
онлајн малопродаје електронских издања која се
могу преузимати; услуге онлајн малопродаје какаоа;
услуге онлајн малопродаје кафе; услуге онлајн
малопродаје кухињских ножева; услуге онлајн
малопродаје меса; услуге онлајн малопродаје
млечних производа; услуге онлајн малопродаје
морских плодова; услуге онлајн малопродаје опреме
за кување хране; услуге онлајн малопродаје пива;
услуге онлајн малопродаје посуђа за кување; услуге
онлајн малопродаје прехрамбених производа; услуге
онлајн малопродаје прибора за јело; услуге онлајн
малопродаје прибора за припремање хране; услуге
онлајн малопродаје сладоледа; услуге онлајн
малопродаје смрзнутог јогурта; услуге онлајн
малопродаје сорбеа; услуге онлајн малопродаје
стоног посуђа; услуге онлајн малопродаје тканине;
услуге онлајн малопродаје торби; услуге онлајн
малопродаје чајева; услуге онлајн малопродаје
чоколаде; услуге онлајн малопродаје штампаног
материјала;
услуге
помоћи,
саветовања
и
консултација у вези са анализом пословања; услуге
помоћи, саветовања и консултација у вези са
организовањем пословања; услуге пословног
саветовања за предузећа; услуге пословног
саветовања и информисање; услуге пословног
управљања, администрације и информисања; услуге
пословног управљања и консултација.
Кл. 43: деликатесне радње [ресторани]; достава
оброка за непосредну конзумацију; информације и
савети у вези са припремањем оброка; кетеринг
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хране и пића; консултантске услуге у области
кетеринга хране и пића; консултантске услуге у
области кулинарства; обезбеђивање хране и пића за
госте ресторана; обезбеђивање хране и пића у
бистроима; обезбеђивање хране и пића у
ресторанима; обезбеђивање хране и пића у
ресторанима и баровима; припрема и достава хране и
пића за банкете; припрема и достава хране и пића за
институције; припрема и достава хране и пића за
коктел забаве; припрема и достава хране и пића за
конзумирање унутар или изван објеката; припрема и
достава хране и пића за непосредно конзумирање;
припрема хране за друге на бази пружање услуге са
стране [аутсорсинга]; припрема хране и пића;
припрема хране и пића за непосредно конзумирање;
пружање информација о барменству; пружање
информација о карактеристикама вина; пружање
информација о услугама ресторана; пружање
простора за изложбе; пружање ресторанских услуга;
пружање савета и информација преко интернета у
вези са комбиновањем вина и хране; пружање услуга
кетеринга за изложбени простор; пружање услуга
кетеринга за сајмове и изложбене просторе; пружање
услуга кетеринга хране и пића за спортске догађаје,
концерте, конвенције и изложбе; пружање услуга
кетеринга хране и пиће за конгресне центре;
пружање хране и пића; пружање хране и пића за
госте; савети о кулинарским рецептима; салатни
барови [услуге ресторана]; самоуслужни ресторани;
сервирање алкохолних пића; сервирање хране и
пића; сервирање хране и пића за госте; сервирање
хране и пића за госте у ресторанима; сервирање
хране и пића у бистроима; сервирање хране и пића у
малопродајним објектима и објектима који
припремају храну за понети; сервирање хране и пића
у ресторанима и баровима; сервирање чаја, кафе,
какаа, газираних пића и воћних сокова; сомелијерске
услуге пружања савета у вези са вином и
усклађивањем вина и хране; услуге барова и бистроа;
услуге барова и кетеринга; услуге барова и
ресторана; услуге бистроа; услуге винског бара;
услуге кафетерија и ресторана; услуге кафића,
кафетерија и ресторана; услуге кетеринга; услуге
кетеринга за доставу јела из европске кухиње; услуге
кетеринга за доставу јела из јапанске кухиње; услуге
кетеринга за доставу јела из шпанске кухиње; услуге
кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за
снабдевање храном и пићем; услуге кетеринга на
отвореном; услуге кетеринга у пословне сврхе;
услуге личног шефа кухиње; услуге мобилног
кетеринга; услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
оцењивања ресторана; услуге припреме хране;
услуге пружања хране и пића; услуге резервације
ресторана; услуге ресторана; услуге ресторана,
барова и кетеринга; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана који нуде храну за понети; услуге
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ресторана са кућном доставом; услуге суши
ресторана; услуге таверни; услуге туристичких
ресторана; услуге хотела и ресторана; услуге хотела,
мотела, ресторана, барова и кетеринга; услуге
хотела, ресторана и угоститељства; услуге хране за
понети; услуге хране и пића за понети.
(111) 79798
(210) Ж- 2020-1263

(181) 28.07.2030.
(220) 28.07.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) Доо "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б.,
21460, Врбас, RS
(540)

(531) 02.01.08; 02.01.16; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 27: подлоге за гимнастику; простирке за јогу.
Кл. 28:
гимнастички и спортски артикли.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје; услуге
рекламирања преко интернета.
(111) 79799
(210) Ж- 2020-1284

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision
Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire
CB24 9BZ, UK
(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд
(540)

GW PHARMA
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветринарски препарати и супстанце; фармацеутски
препарати и супстанце за третман неуролошких
стања, поремећаја и болести; фармацеутски
препарати и супстанце за третман епилепсије;
фармацеутски препарати и супстанце за третман
педијатријске епилепсије; фармацеутски препарати и
супстанце за третман конвулзија, напада, Драветовог
синдрома, Ленокс Гастоовог синдрома, туберозно
склерозног комплекса, нелечиве дечије епилепсије са
генерализованим
тоник-клоник
нападима,
генерализоване епилепсије са фебрилним нападима
плус, миоклоничне атоничне епилепсије (Доосе-овог
синдрома) и поремећаја хромозома; лекови за лечење
мултипле склерозе, бола повезаног са карциномом,
неуропатијама и реуматоидним артритисом; лекови
за лечење симптома који укључују бол, спастичност
мишића и грчеве, проблеме са бешиком и поремећаје
спавања; лекови за лечење стања са којима је повезан
ЗИС / RS / IPO
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неуропатски бол, укључујући мултиплу склерозу,
рак, повреде кичмене мождине, физичку трауму и
периферну неуропатију која је последица дијабетеса;
лекови за лечење анорексије-кахексије, последице
рака или АИДС-а, и мучнине и секундарног
повраћања услед лечења хемотерапијом; лековито
биље за медицинске намене; медицинско биље;
медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске
инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада;
чисти екстракти медицинског и лековитог биља;
прехрамбене намирнице за медицинске сврхе;
додаци прехрани за људе и животиње; дијетална
храна и супстанце прилагођене за медицинску или
ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви
за медицинске сврхе.
Кл. 31: пољопривредни и хортикултурни производи;
семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци
(сировине); храна за животиње која садржи биљне
екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића
за кућне љубимце.
Кл. 40: услуге производње у вези са хемијским и
фармацеутским производима; израда хемијских и
фармацеутских
производа
по
наруџбини;
информативне, саветодавне и саветодавне услуге у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 41: образовне услуге; услуге подучавања и
обуке; образовне услуге које се односе на медицину;
организовање и одржавање семинара и конвенција из
области медицине; информативне, саветодавне и
услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и дизајн повезани са њима; хемијска анализа;
хемијска истраживања; услуге истраживања и
развоја;
истраживање
и
развој
на
пољу
фармацеутских производа; консултантске услуге у
вези фармацеутских истраживања и развоја;
спровођење клиничких испитивања у области
фармацеутских производа; пружање медицинских и
научноистраживачких информација у области
фармацеутских производа и клиничких испитивања;
информативне, саветодавне и услуге консалтинга у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 44: здравствене услуге; ветеринарске услуге;
услуге медицинске анализе; фармацеутске услуге;
фармацеутске
саветодавне
услуге;
пружање
фармацеутских информација; пружање вести и
информација из области медицине; хортикултурне
услуге; информативне, саветодавне и услуге
консалтинга у вези са свим горе наведеним услугама.
(111) 79800
(210) Ж- 2020-1285

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision
Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire
CB24 9BZ, UK
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Душан Петошевић, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

GWPHARM
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветринарски препарати и супстанце; фармацеутски
препарати и супстанце за третман неуролошких
стања, поремећаја и болести; фармацеутски
препарати и супстанце за третман епилепсије;
фармацеутски препарати и супстанце за третман
педијатријске епилепсије; фармацеутски препарати и
супстанце за третман конвулзија, напада, Драветовог
синдрома, Ленокс Гастоовог синдрома, туберозно
склерозног комплекса, нелечиве дечије епилепсије са
генерализованим
тоник-клоник
нападима,
генерализоване епилепсије са фебрилним нападима
плус, миоклоничне атоничне епилепсије (Доосе-овог
синдрома) и поремећаја хромозома; лекови за лечење
мултипле склерозе, бола повезаног са карциномом,
неуропатијама и реуматоидним артритисом; лекови
за лечење симптома који укључују бол, спастичност
мишића и грчеве, проблеме са бешиком и поремећаје
спавања; лекови за лечење стања са којима је повезан
неуропатски бол, укључујући мултиплу склерозу,
рак, повреде кичмене мождине, физичку трауму и
периферну неуропатију која је последица дијабетеса;
лекови за лечење анорексије-кахексије, последице
рака или АИДС-а, и мучнине и секундарног
повраћања услед лечења хемотерапијом; лековито
биље за медицинске намене; медицинско биље;
медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске
инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада;
чисти екстракти медицинског и лековитог биља;
прехрамбене намирнице за медицинске сврхе;
додаци прехрани за људе и животиње; дијетална
храна и супстанце прилагођене за медицинску или
ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви
за медицинске сврхе.
Кл. 31: пољопривредни и хортикултурни производи;
семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци
(сировине); храна за животиње која садржи биљне
екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића
за кућне љубимце.
Кл. 40: услуге производње у вези са хемијским и
фармацеутским производима; израда хемијских и
фармацеутских
производа
по
наруџбини;
информативне, саветодавне и саветодавне услуге у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 41: образовне услуге; услуге подучавања и
обуке; образовне услуге које се односе на медицину;
организовање и одржавање семинара и конвенција из
области медицине; информативне, саветодавне и
услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.
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Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и дизајн повезани са њима; хемијска анализа;
хемијска истраживања; услуге истраживања и
развоја;
истраживање
и
развој
на
пољу
фармацеутских производа; консултантске услуге у
вези фармацеутских истраживања и развоја;
спровођење клиничких испитивања у области
фармацеутских производа; пружање медицинских и
научноистраживачких информација у области
фармацеутских производа и клиничких испитивања;
информативне, саветодавне и услуге консалтинга у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 44: здравствене услуге; ветеринарске услуге;
услуге медицинске анализе; фармацеутске услуге;
фармацеутске
саветодавне
услуге;
пружање
фармацеутских информација; пружање вести и
информација из области медицине; хортикултурне
услуге; информативне, саветодавне и услуге
консалтинга у вези са свим горе наведеним услугама.
(111) 79801
(210) Ж- 2020-1286

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision
Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire
CB24 9BZ, UK
(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.22
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветринарски препарати и супстанце; фармацеутски
препарати и супстанце за третман неуролошких
стања, поремећаја и болести; фармацеутски
препарати и супстанце за третман епилепсије;
фармацеутски препарати и супстанце за третман
педијатријске епилепсије; фармацеутски препарати и
супстанце за третман конвулзија, напада, Драветовог
синдрома, Ленокс Гастоовог синдрома, туберозно
склерозног комплекса, нелечиве дечије епилепсије са
генерализованим
тоник-клоник
нападима,
генерализоване епилепсије са фебрилним нападима
плус, миоклоничне атоничне епилепсије (Доосе-овог
синдрома) и поремећаја хромозома; лекови за лечење
мултипле склерозе, бола повезаног са карциномом,
неуропатијама и реуматоидним артритисом; лекови
за лечење симптома који укључују бол, спастичност
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мишића и грчеве, проблеме са бешиком и поремећаје
спавања; лекови за лечење стања са којима је повезан
неуропатски бол, укључујући мултиплу склерозу,
рак, повреде кичмене мождине, физичку трауму и
периферну неуропатију која је последица дијабетеса;
лекови за лечење анорексије-кахексије, последице
рака или АИДС-а, и мучнине и секундарног
повраћања услед лечења хемотерапијом; лековито
биље за медицинске намене; медицинско биље;
медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске
инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада;
чисти екстракти медицинског и лековитог биља;
прехрамбене намирнице за медицинске сврхе;
додаци прехрани за људе и животиње; дијетална
храна и супстанце прилагођене за медицинску или
ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви
за медицинске сврхе.
Кл. 31: пољопривредни и хортикултурни производи;
семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци
(сировине); храна за животиње која садржи биљне
екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића
за кућне љубимце.
Кл. 40: услуге производње у вези са хемијским и
фармацеутским производима; израда хемијских и
фармацеутских
производа
по
наруџбини;
информативне, саветодавне и саветодавне услуге у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 41: образовне услуге; услуге подучавања и
обуке; образовне услуге које се односе на медицину;
организовање и одржавање семинара и конвенција из
области медицине; информативне, саветодавне и
услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и дизајн повезани са њима; хемијска анализа;
хемијска истраживања; услуге истраживања и
развоја;
истраживање
и
развој
на
пољу
фармацеутских производа; консултантске услуге у
вези фармацеутских истраживања и развоја;
спровођење клиничких испитивања у области
фармацеутских производа; пружање медицинских и
научноистраживачких информација у области
фармацеутских производа и клиничких испитивања;
информативне, саветодавне и услуге консалтинга у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 44: здравствене услуге; ветеринарске услуге;
услуге медицинске анализе; фармацеутске услуге;
фармацеутске
саветодавне
услуге;
пружање
фармацеутских информација; пружање вести и
информација из области медицине; хортикултурне
услуге; информативне, саветодавне и услуге
консалтинга у вези са свим горе наведеним услугама.
(111) 79802
(210) Ж- 2020-1197

(181) 17.07.2030.
(220) 17.07.2020.
(151) 19.02.2021.

ЗИС / RS / IPO
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(732) Данијела Гајић and Ненад Гајић, Св. Деспота
Стефана 25, 14240, Љиг, RS i Св. Деспота Стефана
25, 14240, Љиг, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Змај Јовина 8-10 ,
11000, Београд
(540)

(531) 05.01.10; 05.01.16; 27.03.11; 27.05.10; 27.05.12;
28.05.00; 29.01.03
(591) бела, зелена.
(511) Кл. 31: саднице украсног биља; украсно жбуње.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја робе са списка
наведене у класи 31.
Кл. 39: паковање садница украсног биља, украсног
жбуња; транспорт пакованих садница.
(111) 79803
(210) Ж- 2020-1369

(181) 17.08.2030.
(220) 17.08.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., # 100,
NY 10601, White Plains, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.15; 27.05.01; 27.05.08
(511) Кл. 9: оптичарски производи, наиме, наочаре,
наочаре за сунце и рамови за наочаре и сочива и
додаци за наочаре, наиме, футроле и држачи;
заштитне кациге; празне УСБ меморије; сигналне
звиждаљке; спортске пиштаљке; звиждећи аларми;
магнетни компаси; мерни компаси; компаси за
одређивање правца, заштитне маске за немедицинску
употребу; маске за заштиту од прашине; торбе,
навлаке и футроле за носење лаптопова; футроле,
заштитне навлаке, носачи и постоља за употребу с
ручним дигиталним уређајима, наиме, са паметним
телефонима, таблетима и преносивим звучним и
видео уређајима за репродукцију; ручке, постоља и
носачи за ручне електронске уређаје, наиме, за
паметне телефоне, таблете и преносиве звучне и
видео уређаје за репродукцију; футроле за
слушалице.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 18: ручне торбе, цегери, женске ташне, клач
ташне, козметичке торбице које се продају празне,
врећице за куповину за вишекратну употребу,
новчаници, ранчеви, актовке, актен ташне, путне
торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе,
кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске
торбе за књиге, коферчићи за козметику који се
продају празни, празни ковчежићи за козметику,
футроле за кључеве, држачи за кредитне картице,
кутије за визит карте, кутије за списе у облику торбе
(актовке), торбе за теретану, торбе за плажу,
спортске торбе, тоалетне торбице које се продају
празне; одећа за куће љубимце. Кл. 20: намештај;
огледала; јастуци; декоративни јастуци; кревети;
душеци; идентификационе наруквице, неметалне;
рамови за слике; граничници за врата, неметални и
не од гуме; уметничка дела на мешовитим подлогама
састављена углавном од полимера; уметничка дела
од пластике или дрвета.
Кл. 21:
прибор за печење; послужавници с
ножицама (столићи); плехови за торте; сталци за
торте; сетови посуда за чување зачина, шећера,
брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; прибор за
послуживање, секачи за кекс; лимови за колаче;
посуђе, наиме, дубоки тигањи, тигањи, лонци,
посуде за кување на пару, вок тигањи; држачи за
папирне убрусе који стоје на радној плочи; посуђе;
тањири; чиније; држачи за течни сапун; посуде за
пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; шоље и тацне;
посуде за поширање јаја; преса за бели лук; ренда за
употребу у домаћинству; кућни прибор, наиме,
хватаљке за употребу у кухињи, шпатуле за кухињу,
цедиљке, шпатула за превртање, виљушке за кување;
виљушке за послуживање, кашике за кување, кашике
за сервирање, држачи за ножеве, жице за мућење,
ренде, неелектричне мешалице, кашике, цедиљке,
сита, ђевђири; кутлаче, кухињске даске за сецкање и
оклагије; послужавници за јело; држачи за салвете за
употребу у домаћинству; држачи за папирне убрусе
за употребу у домаћинству; бокали; млинови за со и
бибер; сланици и биберници; тацне за сервирање;
посуде за сервирање; послужавници за сервирање;
држачи за сапун; посуде за сапун; сталци за зачине;
чајници; неметални послужавици за употребу у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за пафреме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви;
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; држачи за средства за
дезинфекцију руку; кутије за средства за
дезинфекцију руку;
кутије
прилагођене
за
козметички прибор као што су четке за шминку и
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Ж
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери.
Кл. 24: тканине и текстилна роба, наиме, тканине за
употребу у домаћинству, постељина, рубље за
купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за
кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете,
простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи
за кревет са карнерима, декоративна тканина за
постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи
за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири
за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице,
таписерије, памучна тканина, мебл штофови за
тапацирање намештаја и тканина за завесе,
декоративне рељефне тканине; стони подметачи,
ћебићи за љубмце.
Кл. 25: одећа; покривала за главу; обућа; одевни
предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи
костими; доњи веш; корсети; плетене маске за лице;
јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути;
блејзери; одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе,
кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке
чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде
мантили; маске за спавање; манжетне кошуља;
знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе;
шешири; визири.
Кл. 26: шнале; копче за косу; гумица за косу;
укоснице; пертле за ципеле; привесци за ципеле,
женске ташне, ранчеве, наочаре и мобилне телефоне;
дугмад; рајсфершлуси; шнале за каиш.
Кл. 27: теписи; ћилими; простирке за купатила;
простирке за јогу; отирачи за врата; текстилне
простирке за подове за употребу у домаћинству;
таписерије које нису од текстила; тапете; тврди
материјали за покривање подова; покривачи за
зидове од винила или пластике.
Кл. 34: пепељаре, упаљачи за цигарете, упаљачи за
цигаре, шибице, вапоризатори за бездимне цигарете,
електронске цигарете, држачи цигара, филтери за
цигарете, луле, секачи за цигаре, кутије за бурмут,
кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле,
наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за
дуванске луле.
Кл. 35: услуге малопродаје [које се тичу одеће,
обуће, аксесоара, спортске робе, кућног намештаја,
постељине, покућства, оптичарских производа,
накита, намештаја, козметике, парфема, производа за
негу лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора,
луксузних инструмената за писање]; услуге интернет
продавнице [које се тичу одеће, обуће, аксесоара,
спортске робе, кућног намештаја, постељине,
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покућства,
оптичарских
производа,
накита,
намештаја, козметике, парфема, производа за негу
лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора,
луксузних инструмената за писање].
(111) 79804
(210) Ж- 2020-1368

(181) 17.08.2030.
(220) 17.08.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., # 100,
NY 10601, White Plains, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 24.15.02; 26.11.06; 26.11.08
(591) црна и бела
(511) Кл. 18: ручне торбе, цегери, женске ташне,
клач ташне, козметичке торбице које се продају
празне, врећице за куповину за вишекратну
употребу, новчаници, ранчеви, актовке, актен ташне,
путне торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе,
кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске
торбе за књиге, коферчићи за козметику који се
продају празни, празни ковчежићи за козметику,
футроле за кључеве, држачи за кредитне картице,
кутије за визит карте, кутије за списе у облику торбе
(актовке), торбе за теретану, торбе за плажу,
спортске торбе, тоалетне торбице које се продају
празне; одећа за куће љубимце.
Кл. 25: одећа; покривала за главу; обућа; одевни
предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи
костими; доњи веш; корсети; плетене маске за лице;
јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути;
блејзери; одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе,
кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке
чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде
мантили; маске за спавање; манжетне кошуља;
знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе;
шешири; визири.
(111) 79805
(210) Ж- 2020-1195

(181) 16.07.2030.
(220) 16.07.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident
Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park,
B37 7YN Birmingham , UK
ЗИС / RS / IPO
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

WINTER TRAIL
(511) Кл. 12: пнеуматске гуме.
(111) 79806
(210) Ж- 2020-1275

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

PANONSKI SVETIONIK
(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.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 79807
(210) Ж- 2020-1363

(181) 14.08.2030.
(220) 14.08.2020.
(151) 19.02.2021.
(732) ALDI GmbH & Co. KG, Burgstr. 37, D-45476
Mülheim an der Ruhr, DE
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

ALDI
(511) Кл. 35:
услуге малопродаје у погледу
пољопривредних производа, производа за хортикултуру,
производа за шумарство, намирница, препарата за
прање, препарата за чишћење, производа намењених за
чишћење, средстава за дезинфекцију, козметике,
санитарних производа, лекова који се издају без рецепта,
додатака исхрани (суплемената), ватромета, електричних
апарата и прибора, електронских апарата и прибора за
њих, компјутера и компјутерског прибора, компакт
дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређај а за
расвету, алата, баштенских апарата и прибора за њих,
бицикала и прибора за њих, прибора за аутомобиле,
зидних сатова, ручних сатова и накита, канцеларијске
опреме и реквизита за канцеларије, књига и других
штампаних ствари, намештаја и других артикала за
опремање ентеријера, баштенског намештаја, прибора за
кухињу и домаћинство и опреме за њих, производа за
употребу у домаћинству, прекривача за кревете,
укључујући јастуке, постељину, текстил за употребу у
домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела,
производа од коже, спортске опреме, играчака,
производа за разоноду / слободно време, намирница за
животиње, биљака, производа од дувана; онлајн услуге
малопродаје у погледу пољопривредних производа,
производа за хортикултуру, производа за шумарство,
намирница, препарата за прање, препарата за чишћење,
производа намењених за чишћење, средстава за
дезинфекцију, козметике, санитарних производа, лекова
који се издају без рецепта, додатака исхрани
(суплемената), ватромета, електричних апарата и
прибора, електронских апарата и прибора за њих,
компјутера и компјутерског прибора, компакт дискова,
компјутерског хардвера и софтвера, уређаја за расвету,
алата, баштенских апарата и прибора за њих, бицикала и
прибора за њих, прибора за аутомобиле, зидних сатова,
ручних сатова и накита, канцеларијске опреме и
реквизита за канцеларије, књига и других штампаних
ствари, намештаја и других артикала за опремање
ентеријера, баштенског намештаја, прибора за кухињу и
домаћинство и опреме за њих, производа за употребу у
домаћинству, прекривача за кревете, укључујући јастуке,
постељину, текстил за употребу у домаћинству, одеће,
покривки за главу, ципела, производа од коже, спортске
опреме, играчака, производа за разоноду / слободно
време, намирница за животиње, биљака, производа од
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дувана; услуге велепродаје у погледу пољопривредних
производа, производа за хортикултуру, производа за
шумарство, намирница, препарата за прање, препарата за
чишћење, производа намењених за чишћење, средстава
за дезинфекцију, козметике, санитарних производа,
лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани
(суплемената), ватромета, електричних апарата и
прибора, електронских апарата и прибора за њих,
компјутера и компјутерског прибора, компакт дискова,
компјутерског хардвера и софтвера, уређај а за расвету,
алата, баштенских апарата и прибора за њих, бицикала и
прибора за њих, прибора за аутомобиле, зидних сатова,
ручних сатова и накита, канцеларијске опреме и
реквизита за канцеларије, књига и других штампаних
ствари, намештаја и других артикала за опремање
ентеријера, баштенског намештаја, прибора за кухињу и
домаћинство и опреме за њих, производа за употребу у
домаћинству, прекривача за кревете, укључујући јастуке,
постељину, текстил за употребу у домаћинству, одеће,
покривки за главу, ципела, производа од коже, спортске
опреме, играчака, производа за разоноду / слободно
време, намирница за животиње, биљака, производа од
дувана; услуге у вођењу рада супермаркета,
малопродајних радњи и дисконтних малопродајних
радњи; uслуге оглашавања; услуге оглашавања путем
интернета, за трећа лица; услуге пружања информација
путем интернета, наиме информација о производима за
потрошаче, информација за саветовање потрошача и
сервисних информација за потрошаче; услуге
организације комерцијалних трансакција за трећа лица,
такође и путем Интернета; услуге прибављања /
склапања уговора у области мобилне телефоније за трећа
лица
услуге
пословног
менаџмента;
услуге
организационог планирања и надзора пословног развоја
регрутација кадрова; услуге консултација у пословној
организацији; услуге асистенције у комерцијалном или
индустријском менаџменту; пружање услуга за трећа
лица (куповање роба и услуга за друга предузећа).
(111) 79808
(210) Ж- 2020-718

(181) 21.05.2030.
(220) 21.05.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ANVAMA DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) , Булевар Зорана
Ђинђића 144б, Београд, 11070 Нови Београд, RS
(540)
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(531) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12
(591) pantone 7533, pantone 7467.
(511) Кл. 30: овсено брашно; брашно.
Кл. 32: безалкохолни напици, воћни напици и воћни
сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за
прављење напитака.
Кл. 35: услуге продаје на мало у вези са пекарским
производима, производима од житарица, хлеба,
пецива, колача и посластица.
(111) 79809
(210) Ж- 2020-1261

(181) 29.07.2030.
(220) 29.07.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) MANUELA STAMATOVIĆ PR AGENCIJA
ZA KONSALTING U MARKETINGU I
KOMUNIKACIJAMA PUZZLE CONSULTING
BEOGRAD, Радивоја Кораћа 9, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

(531) 21.01.15; 26.07.25; 26.13.25; 26.15.25; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06
(591) зелена, светло роза, љубичаста, тамно сива.
(511) Кл. 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;
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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.
Кл. 35: консултантске и саветодавне услуге које се
односе на пословно управљање; 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; 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 рекламирањем
у штампи; консултативне услуге које се тичу пословног
напредовања; консултације везане за вођење послова
који се односе на стратегију, рекламирање, производњу,
особље и малопродају; консултације о стратегији
комуникације у односима са јавношћу; консултације о
стратегији комуникације у рекламирању; консултације у
вези са пословним маркетингом; консултације у вези са
пословним организовањем; консултације у вези са
пословном стратегијом; консултације у пословном
управљању; консултовање у вези са пословним
активностима и управљањем; услуге помоћи, саветовања
и консултација у вези са пословним управљањем; услуге
пословног управљања и консултација; испитивање
брендова; оријентација бренда; позиционирање бренда;
рекламне услуге за стварање корпоративног идентитета
и идентитета бренда; саветовање у вези са брендом;
управљање брендом; услуге процене бренда; услуге
стварања бренда; директан маркетинг; интернет
маркетинг; маркетинг; маркетинг, истраживање
тржишта и анализирање тржишта; онлајн маркетинг;
партнерски маркетинг; пословни маркетинг; пружање
информација из области маркетинга; пружање
информација о пословном маркетингу; пружање
информација у вези са маркетингом; пружање
информација у вези са маркетингом путем вебсајта;
пружање пословног савета у вези са стратешким
маркетингом; пружање савета из области пословног
управљања и маркетинга; саветовање за рекламу и
маркетинг; саветовање из области оглашавања,
маркетинга и промотивних активности, саветодавне
услуге и асистенција; саветовање о непосредном
маркетингу; саветодавне услуге које се односе на
маркетинг; услуга маркетинга догађаја; услуге
истраживања које се односе на рекламирање и
маркетинг; услуге маркетинга производа; услуге онлајн
маркетинга намењене корисницима друштвених мрежа;
услуге пословног саветовања које се односи на
маркетинг; услуге промотивног маркетинга; услуге
рекламе и маркетинга; услуге саветовања у вези са
маркетингом; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 41: обука из области рекламирања; обука из
области
руковођења
предузећем;
обука
и
усавршавање за развој људских ресурса; обука и
усавршавање за развој људских ресурса, тимова и
организација; обука [тренирање]; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање обука;
пословна обука; уређивање, вођење и организовање
конференција, конгреса, колоквијума, радионица
[обука], семинара и симпозијума; вођење конгреса;
вођење
конференција;
вођење
курсева
за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење образовних конференција; вођење
образовних курсева; вођење образовних семинара;
вођење обука; вођење радионица и семинара; вођење
семинара; издавање докумената
у области
образовања, науке, јавног права и друштвених
питања; издавање електронских књига и он-лајн
периодичних часописа; издавање електронских
књига и он-лајн часописа; издавање електронских
новина којима је могуће приступити путем глобалне
рачунарске мреже; издавање електронских онлајн
периодичних издања; издавање електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање књига и часописа; издавање приручника;
издавање
приручника
за
образовање
и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање часописа и књига у електронском формату;
консултантске услуге које се односе на образовање и
обуку; консултантске услуге које се односе на
образовање и обуку руководства и особља;
консултантске услуге које се односе на обуку;
консултантске услуге које се односе на обуку и
усавршавање; консултантске услуге које се односе на
обуку, усавршавање и образовање; консултовање
које се односи на организовање и вођење концерата;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем; онлајн електронско издавање
књига и периодичне штампе; организовања и
уређивање семинара, конференција, курсева обуке и
даљег усавршавања; организовање и вођење
конференција,
семинара
и
симпозијума;
организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење радионица и семинара;
организовање и реализација конференција, конгреса,
семинара и радионица за обуку; организовање и
реализација конференција, конгреса, семнара,
симпозијума, курсева обуке, часова и предавања;
организовање
и
реализација
предавања;
организовање и реализација радионица, туторијала,
семинара и конференција; организовање и
реализација семинара, конференција, курсева за
обуку и усавршавање; основно и напредно
оспособљавање за развој људских ресурса; пословно
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образовање; практична настава [обука путем
демонстрације]; професионално саветовање у вези са
образовањем и обуком; пружање електронских
издања, која се не могу преузети, са интернета;
пружање информација из области образовања;
пружање курсева обуке; пружање образовних
курсева; пружање обуке и образовања; саветовање у
вези са пословном обуком; тренирање [образовање и
обука]; услуге давања упутстава и обуке; услуге
консултација и информисања које се односе на
договарање,
реализацију
и
организацију
конференција; услуге консултација и информисања
које се односе на договарање, реализацију и
организацију радионица за обуку.
(111) 79810
(210) Ж- 2020-1267

(181) 29.07.2030.
(220) 29.07.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD., No.
88 SHUANGGANG ROAD,YUHUAN CITY, 317600
ZHEJIANG , CN
(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35/32,
11070, Београд
(540)

(531) 26.11.09; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.11
(511) Кл. 7:
уређаји за паљење мотора са
унутрашњим сагоревањем; убризгавачи за моторе;
спојнице [делови мотора]; главе цилиндара за
моторе; клипови за моторе; пумпе [делови машина и
мотора]; хидрауличне контроле за машине и моторе;
лежајеви [делови машина]; подлоге против трења за
машине; куглични лежајеви.
Кл. 12:
ублаживачи удара за аутомобиле;
ублаживачи удара за возила; опруге за ублажавање
удара за возила; шасије за аутомобиле; електрична
возила; квачила за сувоземна возила; ваздушне
пумпе [опрема за возила]; гуме за точкове возила;
шасије за возила; спојнице за сувоземна возила.
Кл. 17: цилиндричне спојнице; азбестни папир;
гумени прстенови; заптивни прстенови; гума, сирова
или полупрерађена; одбојници за амортизацију удара
од гуме; муфови за цеви, неметални; заптивачи;
смеше за спајање заптивки; гумени омоти за заштиту
делова машина.
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(111) 79811
(210) Ж- 2020-1272

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

KNEGINJA
(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) 79812
(210) Ж- 2020-1049

(181) 26.06.2030.
(220) 26.06.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. , Neenah,
WI 54956 , US
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(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

KLEENGUARD REFLEX
(511) Кл. 25:
заштитна одећа за једнократну
употребу као што су лабораторијски мантили, јакне,
радни комбинезони, кецеље, заштитне навлаке за
ципеле и чизме, покривала за главу.
(111) 79813
(210) Ж- 2020-1048

(181) 25.06.2030.
(220) 25.06.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) Душан Лалић, Доктора Драгутина Петровића
13, 18000, Доња Врежина, Ниш, RS
(540)

(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 04.05.13; 27.05.01
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 79814
(210) Ж- 2020-901

(181) 12.06.2030.
(220) 12.06.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) Александар Шулеић, Кулина бана 29, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Душан Максимовић, Цара Уроша 26/5,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
замена кафе; брашно и производи од житарица, хлеб,
колачи, посластице, сладоледи; лед.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пица.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића,
привремени смештај.
(111) 79815
(210) Ж- 2020-902

(181) 12.06.2030.
(220) 12.06.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) Александар Шулеић, Кулина бана 29, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Душан Максимовић, Цара Уроша 26/5,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
замена кафе; брашно и производи од житарица, хлеб,
колачи, посластице, сладоледи; лед.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пица.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића,
привремени смештај.
(111) 79816
(210) Ж- 2020-1265

(181) 29.07.2030.
(220) 29.07.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) АПОНИ Привредно друштво за унутрашњу
и спољну трговину д.о.о. , Деспота Стефана 116,
Београд-Палилула, RS
(740) Стеван Ђурић, адвокат, Ресавска 16, Београд
(540)

(531) 23.01.01; 24.01.05; 24.01.12; 26.04.16; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, Бела, златна.

147

Ж
(511) Кл. 3:
козметика, козметички сетови,
козметичке креме, шминка, лосиони за козметичку
употребу, шампони, козметички препарати за негу
коже, помаде за козметичку употребу, лакови за
косу, сапун, сапун за бријање, пасте за бријање,
препарати за бријање, восак за бркове, екстракти
цвећа(парфеми), парфеми, средства за чишћење зуба
(пасте, гелови, течности).
Кл. 21: козметички прибор, чешљеви за косу са
великим зупцима, четке за шминку.
(111) 79817
(210) Ж- 2020-1121

(181) 07.07.2030.
(220) 07.07.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) Donić doo Velika Plana, Miloša Velikog 93,
11320, Velika Plana, RS
(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 127/91,
11070, Београд-Нови Београд
(540)

(531) 03.07.01; 03.07.16; 03.07.24; 25.01.06; 27.05.02;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранџаста, бела.
(511) Кл. 7: центрифугалне машине за сушење веша
[без
грејања],
центрифугалне
машине,
центрифугалне пумпе, маказе, електричне, шиваће
машине, косилице травњака [машине], машине за
сецкање меса, оштрице тестере, делови машина,
машине за прање судова, апарати за прање, машине
за прање веша, машине за цеђење веша, пресе за
пеглање, машински алати, кухињске дробилице,
електричне, машине за млевење, машине за млевење
брашна, машине за сечење хлеба, електричне ручне
бушилице, пумпе [машине], машине за пеглање,
миксери, електрични, моторна тестера, уређаји за
чишћење који користе пару, инсталације за
извлачење прашине у циљу чишћења, инсталације за
уклањање прашине, у сврхе чишћења, усисивачи за
прашину, кесе за усисиваче, четке за усисиваче,
усисне папуче усисивача, соковници, електрични,
подни парочистачи.
Кл. 9:
таблет рачунари, мобилни телефони,
смартфони [паметни телефони], лаптоп рачунари,
монитори [компјутерска опрема] , монитори
[компјутерски
програми],
миш
[рачунарска
периферна опрема], штампачи за рачунаре*, скенери
[опрема за обраду података] , ноутбук рачунари, УСБ
прикључци, навигациони апарати за возила [путни
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рачунари], тастатуре за рачунаре, телевизијски
апарати , апарати за пренос звука, апарати за
снимање звука, апарати за репродуковање звука,
звучни апарати и машине, телефонски апарати,
рачунари, батерије, електричне , аудио и видео
пријемници, пуњачи батерија , радио апарати,
акумулатори, електрични, за возила, кућишта за
акумулаторе, тонски носачи звука, фотокопир
апарати [фотографски, електростатички, термички],
фотографска камера, фотографски објективи,
пројектори
слајдова,
звучници,
грамофони,
фотографски екрани, носачи тамних плоча
[фотографски], телевизијски апарати који се покрећу
кованицама,
рачунарска
меморија,
уређаји,
микрофони, акумулатор, електрични, апарати за
пројекцију, пројектори, ауто-радио, телепринтери,
телеграфски апарати, телефонски преносници,
индикатори температуре, прецизне ваге, флопи
дискови, видео рекордер, компакт дискови [аудиовидео], оптички компакт дискови [ЦДром],
оперативни рачунарски програми, снимљени,
компјутерске периферне јединице, рачунарски
софтвер, снимљени, интерфејси за рачунаре, џубокс
за рачунаре, магнетне траке за рачунаре, модеми,
процесори [централна јединица за обраду података],
централна јединица за обраду података [процесор],
читачи [опрема за обраду података], касетофони,
компакт диск плејери, картице са интегрисаним
колима [смарт картице], картице са интегрисаним
колима [паметне картице], бежични телефони,
подлоге за "мишеве" , слушалице , опрема за
телефонирање слободних руку [хендс фри] , уређаји
за глобално позиционирајући систем [ГПС],
преносиви мултимедијални читачи, плејери, траке за
мобилне телефоне, торбе за лаптопове, навлаке за
лаптопове, апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати, читачи електронских књига,
тонер кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире,
меморијске картице за машине за видео игре,
компјутерски хардвер, навлаке за паметне телефоне,
футроле за паметне телефоне, командне ручице
[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео
игре, заштитне фолије прилагођене за екране
рачунара, футроле за таблет рачунаре, заштитне
фолије прилагођене за смартфоне, танки клијент
рачунари, софтвер за чување екрана на рачунару,
снимљен или даунлодован, објективи за снимање
селфија, носиви рачунари, носиви монитори са видео
дисплејем, кертриџи за мастило, празни, за штампаче
и фотокопир апарате, јастучићи за слушалице,
мишеви са куглицом за управљање [компјутерски
периферни уређаји], сталци прилагођени за
лаптопове.
Кл. 11: фенови за косу, пећи на топао ваздух,
апарати за хлађење ваздуха, филтери за
климатизацију, грејачи ваздуха, инсталације за
ЗИС / RS / IPO
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климатизацију, инсталације за филтрирање ваздуха,
апарати на врућ ваздух, сијалице, сијалице, електричне,
лампе са светлосним луком, електричне лампе, светла
за возила, фарови за аутомобиле, опрема за купатила,
грејачи за купатила, лампе, фењери за осветљавање,
абажури за лампе, рамови за лампе, поклопци за
радијаторе, електричне лампе, пекарске пећи,
вентилатори [за климатизацију], грејна тела,
овлаживачи за радијаторе централног грејања, стакло за
лампу, уређаји за сушење, клима уређаји, замрзивачи,
кухињске справе, електричне, шпорети, апарати и
инсталације за кување, плафонска светла, висеће лампе,
радијатори, електрични, пећи [апарати за грејање],
преносни фрижидери, електрични, зидне висеће лампе
и кугле за плафоне, рингле, тостери, тостери за хлеб,
грилови [кухињски уређај], роштиљи [кухињски
уређај], апарати за печење, лабораторијске лампе,
лампе рефлектори, кинески фењери, лампе, радијатори,
[грејни], фарови за возила, грејне плоче, кухињски
шпорети [пећи], рингле за кување, рефлектори за
возила, расхладни уређаји и инсталације, опрема и
инсталације за хлађење, фенови [делови инсталација за
климатизацију], инсталације за производњу паре,
инсталације и апарати за вентилацију [климатизацију],
инсталације за вентилацију [климатизацију] возила,
абажури, носачи абажура, уређаји за кување под
притиском, електрични, светла за аутомобиле,
аутомобилска светла, с грејачи, електрични, за
флашице за храњење, справа за печење вафла,
електрична, регулациони и сигурносни уређаји за гасне
апарате, филтери за кафу, електрични, машине за кафу,
електричне, роштиљи, фритезе, електричне, соларне
пећи, судопере, посуде за загревање, електрични
уређаји за прављење јогурта, аспиратори за
неутралисање мириса и паре у кухињама, електрични
фенови, за личну употребу, сушачи веша, електрични,
микроталасне пећи [уређаји за кување], машине за
печење хлеба, вишенаменски електрични лонци,
електрични парни лонац, пресе за тортиље, електричне,
апарати за кување у вакууму, електрични, грејни и
расхладни апарати за точење топлих и хладних
напитака, уређаји за прављење колача од пиринчаног
брашна, електрични, за кућну употребу, фритезе на
врућ ваздух, електричне плоче за кување, машине за
прављење сладоледа, фрижидери, апарати за хлађење и
замрзивачи за потребе, кувала-термоси за воду,
електрични.
Кл. 19: подне дрвене даске , паркети , подови,
неметални , дрвене подлоге за поплочавање, дрвени
панели, подне плочице, неметалне, плафони,
неметални, дрвене даске за грађевинарство, облоге,
неметалне, за грађевинарство, постоља, подијуми,
прерађени, који нису од метала, материјали за
облагање путева, прагови, симсови, неметални,
блокови за поплочавање, неметални, табле дрвене
пулпе за грађевинарство, зидне плочице, неметалне.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 79818
(210) Ж- 2020-1269

(181) 29.07.2030.
(220) 29.07.2020.
(151) 22.02.2021.
(732) Preduzeće za trgovinu i usluge BEO IMPERA
d.o.o. Beograd, Милентија Поповића 5в С2/2,
11070, Београд, RS
(740) Срђана Јаковљевић, Гајева 7, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.10; 26.04.22; 26.15.01; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(511) Кл. 16: леци, флајери; штампане ствари;
штампани информативни листови; календари;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; карте.
Кл. 41: разонода; услуге клађења; онлајн пружање
услуга игрица виртуелне стварности путем
рачунарске мреже; организација и пружање услуга
игара и такмичења путем интернета; пружање услуга
казина [игре на срећу]; услуге електронских игара
путем интернета; забава у виду виртуелних
спортских лига; забава у виду спортских такмичења;
забава у виду спортских турнира; забава у виду
спортских утакмица; пружање информација које се
односе на спортске догађаје.
Кл. 43: обезбеђивање хране и пића у ресторанима и
баровима; припрема хране и пића.
(111) 79819
(210) Ж- 2019-1738

(181) 04.11.2029.
(220) 04.11.2019.
(151) 24.02.2021.
(732) VICTORY 247 DOO BEOGRAD,
Омладинских бригада 102, 11070 Нови Београд, RS
(740) Адвокат Милица Петровић, Браће Јерковић
76а, 11000 Београд
(540)

(531) 26.03.01; 26.03.06; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранџаста-PANTONE 165C, сива-PANTONE
Cool gray 10C, бела.
(511) Кл. 9: електронске компоненте за игре на
срећу; електронски терминали за издавање листића
игара на срећу.
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Кл. 28: апарати за игре на срећу; ауто мати за игре
[машине за игре на срећу са калибрисаном
исплатом]; машине за играње игара на срећу; чипови
за игре на срећу; терминали за видео лутрију
[аутомати за игре].
Кл. 36: услуге мењачница.
Кл. 41: услуге игара на срећу; пружање услуга казина
[игре на срећу]; изнајмљивање електронских апарата за
игре на срећу; организовање лутрије и других активности
игара на срећу; услуге клађења; услуге казина, игара и
коцкања; услуге он-ла]н игара; омогућавање приступа онлајн покер играма; пружање услуга он-лајн забаве у виду
турнира игара; пружање услуга он-лајн забаве у виду
фиктивних спортских лига; пружање услуга он-лајн
забаве у виду турнира игара, фиктивних спортских лига и
забавних игара; услуге онлајн коцкања; услуге игара
пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге лутрије;
организовање лутрије.
Кл. 43: услуге кафића, кафетерија и ресторана.
(181) 17.08.2030.
(220) 17.08.2020.
(151) 24.02.2021.
(732) Udruženje Osiguravača Srbije p.u., Трешњиног
цвета 1г, 11000, Нови Београд-Београд, RS
(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско
ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд
(540)

Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 79822
(210) Ж- 2020-1277

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 24.02.2021.
(732) MEAN WELL ENTERPRISE CO., LTD., 1F4F, No. 28, Wu-Chuan 3rd Road, Wu Ku Ind. Park, New
Taipei City, TW
(740) Митровић Предраг, Аласка 36,
11080, Београд-Земун
(540)

(111) 79820
(210) Ж- 2020-1364

(531) 26.02.05; 27.01.06; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.22;
28.05.00; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, роза, сива, црна и бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; послови везани за непокретности.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 79821
(210) Ж- 2020-1365

(181) 17.08.2030.
(220) 17.08.2020.
(151) 24.02.2021.
(732) Udruženje Osiguravača Srbije p.u., Трешњиног
цвета 1г, 11000, Београд-Нови Београд, RS
(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско
ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд
(540)

(531) 25.05.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24
(511) Кл. 9: струјни трансформатори; регулатори
напона; комутатори; напајања која стабилизују
напон; електрични извори напајања; претварачи
струје; извори непрекидног напајања електричном
енергијом; пуњачи батерија.
(111) 79823
(210) Ж- 2020-1278

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 24.02.2021.
(732) "Humanless Agriculture Technologies" d.o.o.
Beograd, Земунска бр. 22/24, 11070, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4,
Београд
(540)

УОС
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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(591) бела, жута.
(511) Кл. 9: апарати за даљинско управљање; апарати
за мерење; апарати за обраду података; апарати за
анализу ваздуха; апарати за сателитску навигацију;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; графички елементи за мобилне телефоне
који се могу преузети са интернета; датотеке слика које
се могу преузимати; електронски планери; интерфејси
за рачунаре; компјутерски хардвер; мерачи; мерни
инструменти; навлаке за паметне телефоне; оперативни
рачунарски програми, снимљени; паметни сатови;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; торбе за лаптопове; траке за мобилне
телефоне; читачи бар-кодова.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; ажурирање и одржавање информација у
регистри ма; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; дистрибуција
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
економске прогнозе; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изражавање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији
комуникације
у
рекламирању;
консултације у вези са пословним организовањем;
консултације у пословном управљању; маркетинг;
маркетинг
у
оквиру
издавања
софтвера;
обезбеђивање он-лајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; оптимизација претраживача за промоцију
продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет
странице; организовање изложби за привредне или
рекламне
потребе;
организовање
сајмова;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање пословних информација;
саветодавне услуге у пословном управљању;
системација информација у компјутерским базама
података; услуге посредовања у трговини; услуге
праћења тржишта.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализе рачунарских система; биолошка
истраживања;
геодетско
мерење;
временска
прогноза; геолошка испитивања терена; геолошка
ЗИС / RS / IPO

Ж
истраживања; дизајнирање рачунарских система;
дизајнирање рачунарског софтвера; електронско
похрањивање података; израда и одржавање веб
страница за друге; инжењерске услуге; инсталирање
рачунарског софтвера; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; контрола квалитета;
мерење
земљишта;
одржавање
рачунарског
софтвера; праћење рачунарских система даљинским
приступом;
пружање
корисничких
услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације;
развој
рачунарских
платформи;
рачунарско програмирање; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера.
(111) 79824
(210) Ж- 2020-1279

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 24.02.2021.
(732) "Humanless Agriculture Technologies" d.o.o.
Beograd, Земунска бр. 22/24, 11070, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4,
Београд
(540)

(531) 26.07.25; 26.11.06; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.04
(591) бела, плава.
(511) Кл. 9: апарати за даљинско управљање; апарати
за мерење; апарати за обраду података; апарати за
анализу ваздуха; апарати за сателитску навигацију;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; графички елементи за мобилне телефоне
који се могу преузети са интернета; датотеке слика које
се могу преузимати; електронски планери; интерфејси
за рачунаре; компјутерски хардвер; мерачи; мерни
инструменти; навлаке за паметне телефоне; оперативни
рачунарски програми, снимљени; паметни сатови;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; торбе за лаптопове; траке за мобилне
телефоне; читачи бар-кодова.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; ажурирање и одржавање информација у
регистри ма; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; дистрибуција
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Ж
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
економске прогнозе; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изражавање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији
комуникације
у
рекламирању;
консултације у вези са пословним организовањем;
консултације у пословном управљању; маркетинг;
маркетинг
у
оквиру
издавања
софтвера;
обезбеђивање он-лајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; оптимизација претраживача за промоцију
продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет
странице; организовање изложби за привредне или
рекламне
потребе;
организовање
сајмова;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање пословних информација;
саветодавне услуге у пословном управљању;
системација информација у компјутерским базама
података; услуге посредовања у трговини; услуге
праћења тржишта.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализе рачунарских система; биолошка
истраживања;
геодетско
мерење;
временска
прогноза; геолошка испитивања терена; геолошка
истраживања; дизајнирање рачунарских система;
дизајнирање рачунарског софтвера; електронско
похрањивање података; израда и одржавање веб
страница за друге; инжењерске услуге; инсталирање
рачунарског софтвера; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; контрола квалитета;
мерење
земљишта;
одржавање
рачунарског
софтвера; праћење рачунарских система даљинским
приступом;
пружање
корисничких
услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације;
развој
рачунарских
платформи;
рачунарско програмирање; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера.

(300) 018106799 10.08.2019. EM.
(732) RC Development s.r.o., Nadražni 238/7, 68201,
Vyškov, CZ
(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Крунска 50,
11000, Београд
(540)

(111) 79825
(210) Ж- 2020-183

(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова;
пестициди; хербициди.

152

(181) 10.02.2030.
(220) 10.02.2020.
(151) 24.02.2021.

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Кл. 35: истраживање тржишта некретнина;
посредовање у области некретнина; изнајмљивање и
продаја некретнина; маркетинг и маркетиншке
услуге; маркетиншка стратегија и маркетиншка
истраживања у вези са продајом или изнајмљивањем
некретнина; управљање објектима; обезбеђивање
извођача грађевинских радова; саветовање у вези с
пословањем
и
маркетингом;
изнајмљивање
рекламног простора; услуге оглашавања, нарочито
рекламирање некретнина за изнајмљивање, помоћу
брошура,
каталога
и
преко
глобалне
телекомуникацијске
мреже;
административно
управљање пословним и тржним центрима;
менаџмент и администрација
Кл. 36: продаја, изградња, закуп и управљање
некретнинама; изнајмљивање и узимање у закуп
некретнина;
управљање
и
администрирање
некретнинама; изградња и улагање у грађевинарство;
управљање некретнинама; изнајмљивање, закуп и
управљање некретнинама и пословним објектима,
укључујући комерцијалне објекте; изнајмљивање
комерцијалних и стамбених објеката; управљање
тржним центарима у погледу послова са
некретнинама; давање у закуп простора тржног
центра; управљање робним кућама [некретнине];
изнајмљивање канцеларија [некретнина].
(111) 79826
(210) Ж- 2020-1348

(181) 13.08.2030.
(220) 13.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. ,
Clarendon House, 2 Church Street, HM1 1 Hamilton, BM
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ФЛУЕНС
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(111) 79827
(210) Ж- 2020-211

(181) 14.02.2030.
(220) 14.02.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Beam Suntory UK Limited, 2 Longwalk Road,
Stockley Park, Uxbridge, Middlesex England UB11
1BA, UK
(740) Реља Мирков, адвокат , Патријарха Јоаникија
14, 11000, Београд
(540)

Ж
(111) 79829
(210) Ж- 2020-206

(181) 13.02.2030.
(220) 13.02.2020.
(151) 25.02.2021.

(300) 018124427 12.09.2019. EM.
(732) DEC Technologies B.V., Bezoekadres Ir.
Hanlostraat 18,22, 7547RD Enschede, NL
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

ARDMORE
(511) Кл. 33: алкохолна пића, осим пива; виски.
(111) 79828
(210) Ж- 2020-1357

(181) 14.08.2030.
(220) 14.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Phuket d.o.o. Beograd, Јужни булевар 144,
Београд, RS
(740) Адвокат Ања Поткоњак, Устаничка бр. 25,
11000, Београд
(540)

SOCCERBET
(511) Кл. 28: апарати за видео игре који су прилагођени за
употребу на спољашњем екрану или монитору; апарати за
игре; апарати за игре на срећу; апарати за игре осим оних
који су прилагођени за употребу са спољашњим екраном
за приказ или монитором; апарати за игре прилагођени за
употребу са спољашњим екраном или монитором;
апарати за корисничке игре прилагођени за употребу са
спољашњим екраном за приказивање или монитором;
аутомати за игре који производе или приказују исходе
опклада; аутомати за игре [машине за игре на срећу са
калибрисаном исплатом]; аутомати за игре опремљени
уређајем који прихвата опкладе; електричне бинго
машине [аутомати за игре]; жетони за игре; жетони за
покер [опрема за игре]; опрема за електронске игре које
нису прилагођене за коришћење уз екстерни екран или
монитор; чипови за игре; чипови за игре на срећу; картице
за гребање за игре на срећу; комплети потрошних тикета
за играње игара на срећу; машине за играње игара на
срећу; апарати за забаву прилагођени за употребу са
спољним екраном за приказивање или монитором;
терминали за видео лутрију [аутомати за игре]; слот
машине [машине за игре].
Кл. 41: изнајмљивање електронских апарата за игре
на срећу; пружање информација он-лајн у вези са
рачунарским играма и рачунарским додацима за
игре; пружање услуга казина [игре на срећу];
организовање лутрије и других активности игара на
срећу; услуге игара на срећу; услуге клађења;
изнајмљивање казино игара; услуге казина; услуге
казина, игара и коцкања; стављање на располагање
салона са аутоматима.

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.24; 26.11.03; 26.11.12; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 6: савитљиве и чврсте цеви и црева од метала,
све за пренос ваздуха, као и делови и додаци за њих.
Кл. 11:
уређаји за грејање, обраду ваздуха и
вентилацију и њихови делови и додаци који су
обухваћени овом класом, поготово ваздушни канали
за грејање, хлађење, вентилацију и обраду ваздуха,
као и делови и додаци за њих; пригушивачи (за
пару); филтери за клима уређаје; димноводни канали
за димњаке; вентилатори за димњаке.
Кл. 17: савитљиве цеви и црева, који нису од метала,
све за пренос ваздуха и њихови делови и додаци;
изолацијски материјали за ваздушне канале.
Кл. 19: неметалне чврсте цеви за пренос ваздуха и
њихови делови и додаци.
(111) 79830
(210) Ж- 2020-1360

(181) 14.08.2030.
(220) 14.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Bikicki Prirodno Vino d.o.o., Владимира
Томановића 53/63, 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша д.о.о., Струмичка 51,
Београд
(540)

(531) 03.13.01; 03.13.24; 26.11.12; 27.01.25; 27.05.01;
27.05.21

153

Ж
(511) Кл. 32:
пиво; 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;
сирупи и други безалкохолни концентрати за прављење
напитака; безалкохолни концентрисани воћни сирупи;
безалкохолни
напици;
безалкохолни
сирупи;
минералне и содне воде; вода за пиће; вода [пића];
воћни напици и воћни сокови; воћни коктели,
безалкохолни; воћни концентрати за производњу
напитака; воћни нектар [безалкохолни]; газирана
безалкохолна пића; газирана вода; газирана минерална
вода; газирани воћни сокови; енергетска пића; коктели,
безалкохолни; напици са укусом воћа; тоник.
Кл. 33: алкохолна есенције; алкохолна пића, изузев
пива; алкохолна пића која садрже воће; алкохолни
препарати за прављење напитака; алкохолна пића са
укусом чоколаде; алкохолне мешавине за коктеле;
алкохолни воћни коктели; алкохолни екстракти;
алкохолни коктели који садрже млеко; алкохолни
коктели у залеђеном облику на штапићу; алкохолни
пунч; амерички виски; анисет [ликер]; аперитиви;
аперитиви на бази вина; апсинт; аперитивна вина;
аперитиви на бази жестоких пића; бела вина; биљни
ликери; битери [горка алкохолна пића]; бокбуњају
[црно купиново вино]; бренди; бурбон; бурбон
виски; вермут; вина од грожђа; вина розе; вино;
виски; водка; десертна вина; дестилована жестока
пића; дигестиви [ликери и жестока пића]; екстракти
жестоких алкохолних пића; јабуковача; киршч,
вишњевача; коктели; коњак; крушковача; кувано
вино; куракао; ликери; медовина; мешани виски;
нискоалкохолна пића, осим пива; пенушава вина;
пикет; рум; ракије; сангрија; текила; узо; црвена
вина; џин; шампањац; шери.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.
(111) 79831
(210) Ж- 2020-1040

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) "Rakić-Ltd" d.o.o. , Тошина број 2, 11311,
Радинац, Смедерево, RS
(540)

(531) 18.01.19; 24.17.20; 27.03.02; 27.03.15; 27.05.17
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(591) CMYK (10,65,40,0,) RGB (222,119,125); CMYK
(70,65,65,60), RGB (49,84,47).
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 5: дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина.
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; 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; прибор за
чишћење; стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 29: месо, риба, живи на и дивљач; месни
екстракти; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко, сир,
путер, јогурт и други млечни производи; уља и масти
за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какво 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 јести ви
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 луковице, саднице и
семе за садњу; храна и пиће за животиње.
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива.
Кл. 34: дуван и замена за дуван; цигарете и цигаре;
електронске цигарете и орални вапоризатори за
пушаче; артикли за пушаче; шибице. Кл. 35:
oглашавање; Онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи;
услуге онлајн малопродаје; услуге
телемаркетинга;
mаркетинг;
rекламирање;
рекламирање преко телевизије; рекламирање на
радију; презентација робе; циљни маркетинг; услуге
посредовања у трговини; оглашавање плаћањем по
ЗИС / RS / IPO
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клику [рау рег click оглашавање]; канцеларијски
послови; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови.
Кл. 36: oсигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови.
Кл. 39:
tранспортне услуге;
паковање и
складиштење робе.
(181) 20.08.2030.
(220) 20.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) JAFFA DOO CRVENKA, Maršala Tita 245,
Crvenka, RS
(540)

Ж
(732) Светозар Анастасовић, Кулина Бана 7,
Звездара, RS
(540)

(111) 79832
(210) Ж- 2020-1402

FULL MUNCH
(511) Кл. 30: бисквити, суви колачићи; бискоти
[бисцотти]; воћни колачи; десерти у облику муса
[слаткиши]; еклери; енглески крем; какао намази;
кекс; колачи; колачи од бисквита; колачи од
чоколаде; кондиторски производи за украшавање
новогодишње јелке; крем-пите; крофне; мафини;
млечна чоколада; млечни карамел крем; намази на
бази чоколаде; нугат; принцес-крофне; ситни колачи;
сладолед; сладоледи; слаткиши; слаткиши од
шећера; смрзнути кондиторски производи; смрзнуто
тесто за чоколадне колаче; торте са глазуром;
чоколада; чоколадне бомбоне; чоколадни десерти;
чоколадни мусеви; чоколадни производи.
(111) 79833
(210) Ж- 2020-1399

(181) 20.08.2030.
(220) 20.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
Црвенка, RS
(540)

(531) 25.05.03; 26.11.12; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 29: напици од млека, у којима млеко
преовлађује; милк шејк; намази на бази орашастих
плодова.
Кл. 30:
слаткиши; вафел производи; колачи;
палачинке; слаткиши од шећера; сладолед;
чоколадни мусеви; намази на бази чоколаде; пића на
бази чоколаде; млечни карамел крем; чоколадни
намази
који
садрже
орашасте
плодове.
Кл. 43: кетеринг хране и пића; декорисање хране;
декорисање колача; услуге кафеа; услуге ресторана.
(111) 79835
(210) Ж- 2020-1410

(181) 20.08.2030.
(220) 20.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) BioClinica, Inc. , 211 Carnegie Center Drive,
Princeton NJ 08540, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

MUNCHMALLOW
(511) Кл. 30: бисквити, суви колачићи; бискоти
[бисцотти]; воћни колачи; десерти у облику муса
[слаткиши]; еклери; енглески крем; какао намази;
кекс; колачи; колачи од бисквита; колачи од
чоколаде; кондиторски производи; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке; кремпите; крофне; мафини; млечна чоколада; млечни
карамел крем; намази на бази чоколаде; нугат;
принцес-крофне; ситни колачи; сладолед; сладоледи;
слаткиши;
слаткиши
од
шећера;
смрзнути
кондиторски производи; торте са глазуром;
чоколада; чоколадне бомбоне; чоколадни десерти;
чоколадни мусеви; чоколадни производи.
(111) 79834
(210) Ж- 2020-1045

ЗИС / RS / IPO

(181) 25.06.2030.
(220) 25.06.2020.
(151) 25.02.2021.

(531) 01.13.15; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) зелена, бела, црна.
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер за прикупљање,
тумачење, оцењивање, проверу, управљање, обраду,
праћење и преглед података из области клиничких
испитивања; рачунарски софтвер за калибрацију и
управљање медицинским инструментима који се
користе у клиничким испитивањима; рачунарски
софтвер, наиме, интерактивни софтвер за гласовно
одговарање са рачунарским или телефонским
интерфејсом.
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Ж
Кл. 35: пословно саветовање и управљање у области
клиничких испитивања, наиме, пружање услуга
управљања информацијама; пословно саветовање и
управљање у области клиничких испитивања, наиме,
клиничким подацима и поднесцима регулаторним
органима у име медицинских, биофармацеутских и
биотехнолошких компанија како би им помогли у
клиничким истраживањима, клиничким испитивањима и
пријавама за одобрење лека; пословно саветовање и
управљање у области клиничких испитивања, наиме,
управљање и састављање компјутеризованих база
података у области клиничких испитивања у пословне
сврхе; пружање независног прегледа клиничких
испитивања у пословне сврхе.
Кл. 41: обука и развој у области спровођења
клиничких испитивања, наиме спровођења семинара
и радионица из области клиничких испитивања;
обука из области рачунарске софтверске подршке,
наиме, спровођење семинара и радионица из области
софтверске подршке.
Кл.
42:
пружање
медицинских
и
научноистраживачких података у области клиничких
испитивања; лабораторијске услуге, наиме, основне
лабораторијске услуге снимања; услуге техничког
саветовања у области клиничких испитивања;
пружање он-лајн рачунарске базе података у области
клиничких
испитивања;
дизајн
рачунарског
софтвера; услуга аутоматизације и прикупљања
података помоћу приватног софтвера за процену,
анализу и прикупљање података о услугама; услуге
подршке за рачунарску технологију, наиме хелп-деск
услуге.
(111) 79836
(210) Ж- 2020-914

(181) 15.06.2030.
(220) 15.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

(531) 02.03.16; 26.04.14; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.15
(591) тегет, плава, љубичаста, сребрна, сива, зелена,
наранџаста, црвена, бела, градиент љубичасте,
наранџасте и жуте, сфера у градиенту плава,
љубичаста, црвена, зелена, жута.
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(511) Кл. 5:
исхрани.

фармацеутски препарати; додаци

(111) 79837
(210) Ж- 2020-1036

(181) 24.06.2030.
(220) 24.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) PREHRAMBENA INDUSTRIJA ALEVA
DOO NOVI KNEŽEVAC, Светозара Милетића 15,
Нови Кнежевац 23330 , RS
(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29,
Београд
(540)

ALEVA
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; шлаг;
бујон; бујон у коцки; супе; инстант супе; готове
супе; бистре супе; говеђа супа; концентрати за супу;
инстант или готова мисо супа; мешавине за
припрему супе; препарати за супу од поврћа; чорбе.
Кл. 30: чај; какао у праху; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер у праху; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сосови и други додаци јелу.
(111) 79838
(210) Ж- 2020-1266

(181) 29.07.2030.
(220) 29.07.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) PAPELERA DE BRANDIA S.A., Paseo Da
Amaia 2, Apartado de Correos 277, Santiago De
Compostela-A Coruña, ES
(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд
(540)

(531) 26.01.03; 26.01.12; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.03
(591) тиркизна, бела.
(511) Кл. 16: пластични материјал за паковање,
папир и картон, папирне кесе, поклон кесе, велике
торбе, кесе за замрзавање, подстављене папирне
кесе, папирне кесе за сендвиче, папирне кесе за
журке, папирне кесе за печење, папирне кесе за
паковање, кесе и амбалажни папир, папирне кесе и
вреће, вреће за кување у микроталасној, пластичне
кесе за ђубре, папирне кесе за храну, пластичне кесе
за паковање, папирне шопинг кесе, кесе за ђубре од
ЗИС / RS / IPO
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пластике или папира, кесе и предмети за паковање,
паковање и складиштење папирних, картонских и
пластичних материјала, упијајући папир, непрозирни
папир, саће папир, воштана хартија, воштани папир,
обложени папир, ламинатни папир, фини папир, лук
папир, лепљиви папир, светлећи папир, водоотпорни
папир, полупроизводни папир, флуоресцентни
папир, синтетички папир, пергамент папир, тоалетпапир, таласасти папир, континуирани папир,
рециклирани папир, папир за календаре, папир маше,
подстављени папир, филтер-папир, папир за
штампање, папир за писма, папирне облоге, папирне
кутије, папирни омоти, сребрни папир, расути папир,
украсни папир (папир за умотавање, папир од
целулозе).
Кл. 35: услуге велетрговине са папиром и картоном,
папирним шопинг врећама, навојима и амбалажним
производима, омотима, производима од папира,
картона и пластике, алуминијумском фолијом,
тоалет-папиром, кристалним папиром, украсним
папирима.
(181) 04.06.2030.
(220) 04.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Синиша Ђукић, Дурмиторска 3, Београд, RS
(740) Адвокат Јасмина Уљаревић, Алексе
Ненадовића 1/2, Београд
(540)

Ж
апарати и машине за пречишћавање воде; апарати и
машине за пречишћавање ваздуха; регулациони и
сигурносни уређаји за апарате за воду; апарати и
инсталације за омекшавање воде; стерилизатори
ваздуха.
Кл. 40:
пречишћавање ваздуха; обраде воде;
дезодорисање ваздуха; освежавање ваздуха.
(111) 79840
(210) Ж- 2020-680

(181) 14.05.2030.
(220) 14.05.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) MOLEN CREATIVE ACADEMY d.o.o.
Beograd, Булевар деспота Стефана 101, Београд, RS
(740) Александар Поповић, адвокат, Палмотићева
16а, 11000, Београд
(540)

(111) 79839
(210) Ж- 2020-846

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06
(591) бела, тегет.
(511) Кл. 7: апарати за чишћење, ацетиленски;
ваздушни кондензатори; ваздушни кондензатори;
филтери за чишћење расхлађеног ваздуха, за моторе;
машине за пуњење флаша; машине за прање флаша;
апарати за прављење негазиране воде; машине за
минерализацију пијаће воде; грејачи воде који су
делови машина; машине за филтрирање; апарати за
прање; улошци за машине за филтрирање;
сепаратори воде; мешалице, електричне за кућну
употребу; кухињске машине, електричне; филтери
који су делови машина или мотора; пресе за воће,
електричне, за употребу у домаћинству; прерађивачи
хране, електрични; машине за прање под високим
притиском;
чистачи
цевовода;
соковници,
електрични.
Кл. 11: апарати за филтрирање; стерилизатори воде;
јонизујући апарати за обраду ваздуха или воде;
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(531) 26.04.16; 26.04.19; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 41: пружање услуга у области образовања;
професионално усмеравање (саветовање у вези са
образовањем или обуком); клупске услуге (забавне
или
образовне);
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење радионица
(обука).
(111) 79841
(210) Ж- 2020-1050

(181) 26.06.2030.
(220) 26.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Драго Тошић, Пилота Ратка Јовановића 2,
11090, Београд-Раковица, RS
(740) Адвокат Александар Самуиловић, Коче
Капетана 3, Београд
(540)

(531) 24.15.02; 24.15.08; 24.15.13; 27.05.17; 29.01.04
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Ж
(591) светло плава: G170/B250 ; тамно плава:
R60/G60/B150
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води, мотори и машине за копнена возила;
машинске спојнице и трансмисионе елементи за
копнена возила, возила на ваздушни јастук.
Кл. 39: транспортне услуге, услуге транспорта људи,
животиња или робе са једног места на друго
железницом, путем, воденим путем, ваздухом или
цевоводом и услуге нужно повезане са таквим
транспортом, као што је складиштење робе у свим
типовима објеката за складиштење: паковање и
складиштење робе; организовање путовања, услуге
које се пружају при транспорту људи или робе са
једног места на друго (било којим средством
превоза) као н услуге које су обавезно повезане са
оваквим транспортом (шпедитерске услуге); услуге
које пружају предузећа која користе мостове,
железничке пруге, фериботе н сва друга средства
која користи превозилац; услуге везане за најам
транспортних возила;
услуге
које
пружају
туристичке агенције а састоје се у давању
информација о путовањима или транспорту робе,
информације о тарифама, реду вожње и начинима
транспорта; услуге контроле превозних средстава
или робе пре транспорта.
(111) 79842
(210) Ж- 2020-1256

(181) 28.07.2030.
(220) 28.07.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Trojica d.o.o. Beograd-Stari grad, Михизова 22,
Београд, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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Кл. 35: пословно и маркетиншко истраживање и
анализа за рачун трећих лица у вези са трговином
различитим врстама роба и услуга; Пословно и
маркетиншко истраживање и анализа за рачун
трећих лица у вези са коришћењем софтвера; Услуге
сакупљања, обраде и систематизације података.
Кл. 42: пројектовање и развој софтвера; инсталација,
ажурирање, одржавање и поправка софтвера; Услуге
техничке подршке у вези са софтвером; Софтвер као
услуга [СааС]; Платформа као услуга [ПааС].
(111) 79843
(210) Ж- 2020-1046

(181) 26.06.2030.
(220) 26.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) OXYBARICCENTARBG, Албанске споменице
32, 11000, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.04.13; 26.04.17; 26.04.18; 27.01.12;
27.07.04; 27.07.12; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, светло сива, светло плава, тамно плава.
(511) Кл. 9: хипербаричне коморе које се користе у
немедицинске сврхе.
Кл. 35:
услуге малопродаје и велепродаје
хипербаричних комора и њихове опреме.
Кл. 44: здравствене и козметичке услуге неге тела,
наиме, пружање хипербаричних терапија кисеоником,
услуге масаже; терапеутске услуге, наиме физикална
терапија у облику покретне терапије унутар
хипербаричне
коморе;
услуге
изнајмљивања
хипербаричних комора и њихове опреме.
(111) 79844
(210) Ж- 2020-1299

(531) 26.03.23; 26.04.18; 26.04.19; 27.01.25; 27.05.10;
27.05.22; 29.01.03; 29.01.04
(591) бела, тиркизно плава, тиркизно зелена, тамно плава.
(511) Кл. 9: софтвер за мобилне телефоне, рачунаре
и преносиве уређаје који се користе од стране
потрошача и продаваца у области трговине
различитим врстама роба и услуга; рачунарски
програми за мобилне телефоне, рачунаре и
преносиве уређаје који омогућавају потрошачима
лакше разгледање и куповину робе.
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(181) 31.07.2030.
(220) 31.07.2020.
(151) 25.02.2021.
(300) UK00003497528 05.06.2020. UK.
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TOPO CHICO
(511) Кл. 33: алкохолна газирана вода; алкохолна
пића изузев вина.
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(111) 79845
(210) Ж- 2020-448

(181) 06.03.2030.
(220) 06.03.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Privredno društvo INTER STIK d.o.o. Niš,
Борова бр. 60, 18204 Ниш-Панталеј, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.03
(591) зелена
(511) Кл. 1: лепкови за индустријску употребу;
лепак за чизме и ципеле; лепак за кожу; лепак за
индустријску употребу.
(111) 79846
(210) Ж- 2020-445

(181) 06.03.2030.
(220) 06.03.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Privredno društvo INTER STIK d.o.o. Niš,
Борова бр. 60, 18204 Ниш-Панталеј, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.03
(591) зелена
(511) Кл. 1: лепкови за индустријску употребу;
лепак за чизме и ципеле; лепак за кожу; лепак за
индустријску употребу.
(111) 79847
(210) Ж- 2020-939

(181) 17.06.2030.
(220) 17.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Предраг Црнковић ПР, Винарија Киш
Сремски Карловци, Карловачком мира 46, 21205
Сремски Карловци, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна и бела
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива), вино.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 79848
(210) Ж- 2020-941

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(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; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) светло плава, црна, бела
(511) Кл. 9: рачунари и периферни рачунарски
уређаји; рачунарски софтвер; апликацијски софтвер;
биоинформатички
софтвер;
софтвер
за
комуникацију;
USB
оперативни
софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
интерактивни рачунарски софтвер; рачунарски
софтвер за обраду слика; рачунарски софтвер за
обраду података; рачунарски софтвер за обраду
текста; рачунарски софтвер за обраду информација;
рачунарски софтвер за претраживање; рачунарски
софтвер, фирмвер и хардвер; рачунарски хардвер и
софтвер.
Кл. 35: услуге малопродаје компјутерског софтвера;
услуге
велепродаје
компјутерског
софтвера;
објављивање рекламних текстова; оглашавање;
рекламирање; рекламирање на радију, радио
рекламирање; истраживања за послове; рекламирање
преко
телевизије;
телевизијске
рекламе;
компјутерско управљање подацима; маркетинг;
услуге телемаркетинга; маркетиншка истраживања:
компјутсрско управљање подацима; професионалне
пословне консултације; рекламирање на рачунарској
мрежи; изнајмљивање времена за рекламирање у
свим
средствима
комуникације:
психолошко
тестирање за избор запослених: оптимизација за
претраживаче; оптимизаџија саобраћаја са интернет
странице: оглашавање плаћањем по клику (рау рег
click оглашавање).
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; креирање софтвера; инжењерске услуге;
изнајмљивање рачунара; рачунарско програмирање;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; саветовање у области дизајна
и развоја рачунарског хардвера; изнајмљивање
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Ж
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: зашгита од рачунарских
вируса; саветовање о изради веб сајтова; софтвер у
виду
сервиса
lSaaSl:
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; дизајн и
развој рачунарског софтвера; истраживања у области
технологије телекомуникација.
(111) 79849
(210) Ж- 2020-942

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(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) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.15; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена
(511) Кл. 10: хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; медицински
апарати и инструменти; снимачи откуцаја срца;
апарати за праћење откуцаја срца; монитори за
праћење рада срца који се носе током вежбе; апарати
за мерење крвног притиска; мерач крвног притиска;
апарати за тестирање, за медицинску употребу;
апарати који се користе у медицинским анализама;
дијагностички апарати за медицинску употребу;
срчани пејсмејкери; мерачи пулса; апарати за
праћење
откуцаја срца; електрокардиографи.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и

160

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
софтвера;
инжењерске
услуге;
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; софтвер у виду сервиса
[SaaS]; саветовање у вези информационих
технологија; научна истраживања; саветодавне
услуге из области компјутерске технологије; услуге
кодирања података; развој рачунарских платформи;
медицинска истраживања.
Кл. 44: медицинске услуге; пружање информација
путем интернета о спречавању кардиоваскуларних
болести и можданих удара; услуге праћења рада срца
путем телефона; услуге медицинских клиника;
услуге медицинских анализа ради дијагностике и
лечења које пружају медицинске лабораторије;
услуге центара за опоравак; услуге неговања
болесника; медицинска помоћ; услуге центара за
рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега;
медицински скрининг.
(111) 79850
(210) Ж- 2020-943

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) SMARTINIT DOO NOVI SAD, Лазе Нанчића
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; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) тамно плава, црна, црвена, бела
(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
ЗИС / RS / IPO
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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
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; саветоваље
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.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 79851
(210) Ж- 2020-1324

(181) 07.08.2030.
(220) 07.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) "COURIER SERVICE STAR DOO" , Јурија
Гагарина 14љ, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Драган милић, Уроша Мартиновића
8/41, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15
(591) светло плава, тамно плава, светло наранџаста,
тамно наранџаста, жута, светло сива, тамно сива,
бела.
(511) Кл. 35: онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; рекламирање преко плаката; непосредно
оглашавање путем поште; рекламирање; промоција
продаје за друге; рекламирање слањем наруџбеница;
услуге набавке за друге (куповина производа и
услуга за друге пословне објекте); дистрибуција
рекламног материјала.
Кл. 39:
испорука пошиљки; курирске услуге
(достава пошиљки робе); достава порука (курирска
служба); достава новина; достава штампе; достава
робе наручене поштом, франкирање поште; испорука
робе;
паковање
робе,
складиштење
робе;
складиштење; транспортне услуге; логистичке
услуге у вези превоза (транспортне услуге).
(111) 79852
(210) Ж- 2020-1157

(181) 10.07.2030.
(220) 10.07.2020.
(151) 25.02.2021.

(300) 80466 22.05.2020. JM.
(732) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College
Blvd., 95052 Santa Clara, CA, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

DO SOMETHING WONDERFUL
(511) Кл. 9:
рачунари; ручни рачунари;
микрорачунари; минирачунари; меморијске плоче;
лични дигитални асистенти; преносиви и ручни
електронски лични организатори; рачунарски
хардвер;
интегрисана
кола;
меморије
са
интегрисаним колима; чипови са интегрисаним
колима; чип сетови; полупроводнички процесори;
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полупроводнички
процесорски
чипови;
полупроводнички
чипови;
микропроцесори;
штампане плоче; електронске плоче; матичне плоче
за рачунаре; меморије за рачунаре; оперативни
системи за рачунаре; микро контролери; процесори
података;
централне
процесорске
јединице;
полупроводнички
меморијски
уређаји;
микропроцесори који се могу програмирати
софтвером; дигитални и оптички микропроцесори;
процесори дигиталних и оптичких података и
сигнала; штампане плоче за видео; штампане плоче
за звук; штампане плоче за звук и видео; графички
акцелератори за видео; мултимедијски акцелератори;
процесори за видео; штампане плоче за процесоре за
видео; амбалажа матрице и кућишта за процесоре;
картице, дискови, траке, жице, плоче, микрочипови и
електронска кола, све за снимање и пренос података;
модеми; апарати и инструменти, сви за обраду,
чување, повраћај, пренос, приказивање, унос, излаз,
компресовање, декомпресовање, модификацију,
емитовање и штампање података; рачунарски
уређаји за унос и излаз; радне станице; меморије за
податке; уређаји за складиштење; сигурносни
системи за рачунарски хардвер и софтвер; сетови
електронских чипова; компоненте за рачунаре и
штампана кола; акцелератори гласа; акцелератори за
глас, податке, слике и видео; флеш меморије; флеш
меморијски уређаји; меморијски системи за
рачунаре; каблови и адаптери; рачунарски терминали
и штампачи који се користе са истим; јединице за
приказивање видео записа; апарати и инструменти за
телекомуникацију; камере; рачунарски хардвер за
рачунарство; рачунарски хардвер за рачунарство
преко глобалне и локалне мреже; рачунарски
хардвер за рачунарство у облаку; рачунарски
софтвер за широкопојасно рачунарство ниске
латенције; рачунарски хардвер који се користи за
пружање безбедног окружења за рачунарство;
рачунарски
мрежни
хардвер;
сервери
за
комуникацију рачунара; рачунарски хардвер који се
користи за пружање безбедне мреже за рачунарство
у облаку; рачунарски софтвер за рачунарство;
рачунарски софтвер за рачунарство у облаку;
рачунарски софтвер за рачунарство преко глобалне и
локалне
мреже;
рачунарски
софтвер
за
широкопојасно и рачунарство ниске латенције;
хардвер за рачунарску меморију; рачунарски софтвер
за пружање безбедне мреже за рачунарство;
рачунарски софтвер који се користи за пружање
безбедне мреже за рачунарство у облаку; софтвер за
рачунарски оперативни систем; екстензије, алати и
услужни програми за рачунарске системе у области
апликативног софтвера за повезивање личних
рачунара, мрежа, телекомуникационих апарата и
апликација за глобалну рачунарску мрежу;
рачунарски хардвер и софтвер за побољшање и
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пружање трансфера, преноса, пријема, обраде, и
дигитализације података у реалном времену;
адаптери за рачунарске мреже; контролери за
рачунарске мреже; уређаји за рачунарски мрежни
интерфејс; чворишта, скретнице и рутери за
рачунарске мреже; микроконтролери за уређаје који
могу да користе Интернет ствари (ИоТ); рачунарски
софтвер који се може преузети са интернета за
повезивање, рад са и управљање уређајима који могу
да користе интернет ствари (ИоТ); рачунарски
софтвер који се може преузети са интернета за
повезивање, рад са и управљање мобилним
уређајима који могу да користе Интернет ствари
(ИоТ); рачунарски хардвер и софтвер за развој,
одржавање и коришћење локалних и рачунарских
мрежа широког распона; рачунарски хардвер и
софтвер за развој, одржавање и коришћење
интерактивних
аудио-видео
рачунарских
конференцијских система; рачунарски хардвер и
софтвер за пријем, приказивање и коришћење
емитовања видео записа, звука, и сигнала
дигиталних података; уређаји који се контролишу
електронским путем за интерфејс и контролу
рачунара
и
глобалних
рачунарских
и
телекомуникационих мрежа са телевизијским и
кабловским преносима и опремом; рутери;
чворишта; сервери; скретнице; апарати за тестирање
и програмирање интегрисаних кола; апарати и
уређаји за периферну меморију; хардвер за
рачунарске мреже; полупроводнички уређаји;
рачунарски хардвер и софтвер за креирање,
омогућавање, и управљање даљинским приступом и
комуникацијом са локалним мрежама (лан),
виртуелним приватним мрежама (впн), мрежама
широког распона (wан) и глобалним рачунарским
мрежама; рутери, скретнице, чворишта и софтвер за
управљање серверима; рачунарски софтверски алати
за лакше коришћење софтверских апликација трећих
лица; рачунарски хардвер и софтвер за бежичну
мрежну комуникацију; електронске публикације које
се могу преузети са интернета у области
електронике, полупроводника и интегрисаних
електронских апарата и уређаја, рачунара,
телекомуникација, забаве, телефоније, и жичне и
бежичне телекомуникације; рачунарски хардвер за
употребу са машинским видом, машинским учењем,
дубоким учењем, вештачком интелигенцијом,
обрадом природних језика; учењем алгоритама и
анализом података; рачунарски софтвер за машинско
учење, испитивање података и анализу података;
рачунарски софтвер за когнитивно рачунарство,
дубоко учење, вештачку интелигенцију; рачунарски
софтвер као платформа за когнитивно рачунарство;
рачунарски софтвер за графичко приказивање
података; рачунарски софтвер за препознавање
шаблона; рачунарски софтвер за рударење података;
ЗИС / RS / IPO
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софтвер за рачунарски вид за прикупљање, обраду,
анализу и разумевање дигиталних слика и изоловање
визуелних података; комплети за развој рачунарског
софтвера; комплети за развој рачунарског софтвера
за рачунарски вид, машинско учење, дубоко учење,
вештачку интелигенцију, обраду природних језика,
учење алгоритама и анализу података; софтвер за
вид који је унапред снимљен и који се може преузети
са интернета који користи вештачку интелигенцију
за преглед и тумачење података, повезивање са
хардвером и чување, управљање са и обраду
података у облаку; рачунарски хардвер и софтвер за
снимање, обраду, пријем, репродукцију, пренос,
модификовање,
компресију,
декомпресију,
емитовање, спајање и побољшање звука, слике,
графике, и података; софтверски алгоритамски
програми за управљање и контролу рачунара;
рачунарски хардвер и софтвер за побољшање и
пружање преноса, слања, пријема, обраде и
дигитализације
аудио
и
видео
графичких
информација у реалном времену; рачунарски
софтвер који је унапред снимљен и који се може
преузети са интернета за прикупљање, састављање,
обраду, слање и ширење података глобалног
позиционог система (ГПС) за употребу са фиксним,
мобилним и ручним уређајима; електронске базе
података које садрже информације о путевима,
географији, мапама, линијама јавног превоза,
информације
о
линијама
јавног
превоза,
информације о трасама јавног превоза, ред вожње и
распоред јавног превоза и друге информације о
јавном превозу које су снимљене на рачунарским
медијима; софтвер за навигацију за израчунавање и
приказивање путних траса; систем за навигацију за
јавни
превоз
који
укључује
приказивање
интерактивних дигиталних мапа, интерактивних
инструкција и информација које генеришу
корисници; интерактивни софтвер за друштвене
медије за повраћај и приказивање информација о
јавном превозу, навигацији, географији, мапама и
путовањима; интерактивни друштвени рачунарски
софтвер који омогућава пренос информација о
јавном превозу, мапама, навигацији, саобраћају,
трасама и информација од тачке до тачке на
телекомуникационе мреже, мобилне телефоне,
навигационе уређаје и друге мобилне и ручне
уређаје; интерактивни друштвени рачунарски
софтвер који омогућава размену информација међу
корисницима; рачунари и рачунарски оперативни
системи за аутономну вожњу, вожњу уз помоћ
возача, повезана возила, ваздушне уређаје без
пилота, и дронове; платформе за рачунарски хардвер
и софтвер које садрже интерактивне екране, системе
за контролу и уређаје за контролу, системе за
упозоравање, повезивање, путне рачунаре, и ГПС за
возила, повезана возила, аутономна и возила без
ЗИС / RS / IPO

Ж
возача; системи више повезаних камера за употребу у
возилима; ГПС навигација и вођење, ГПС праћење
локације, ГПС уређаји за приказивање мапа и
израчунавање траса, снимање видео записа, и уређаји за
комуникацију бежичном мрежом за пренос података
или слика за возила; рачунарске софтверске апликације
за дигиталне виртуелне агенте, системе за предвиђање,
машинско учење, аутоматизовање когнитивних
процеса, препознавање шаблона, препознавање
симбола, апликације за визуелно рачунарство,
виртуализацију знања, роботику, дронове, и возила без
возача; рачунарске софтверске и хардверске апликације
за контролу возила са аутоматским погоном;
рачунарске софтверске и хардверске апликације за
контролу возила са аутоматским погоном, аутономну
контролу, навигацију, помоћ при вожњи возила, и
аутономну вожњу возила; уређаји за праћење возила
који укључују рачунарски софтвер и рачунарски
хардвер, сензоре, одашиљаче, пријемнике, и
пријемнике сигнала глобалних позиционих сателита,
који се сви користе у вези са праћењем возила и
надзором возила.
Кл. 42:
пружање привремене употребе онлајн
софтвера за машинско учење, рударење података,
истраживање и анализу података који се не може
преузети; пружање привремене употребе онлајн
софтвера за когнитивно рачунарство, дубоко учење и
вештачку интелигенцију који се не може преузети;
пружање привремене употребе софтвера за
истраживање и анализу података који се не може
преузети; пружање привремене употребе софтвера за
рударење података који се не може преузети;
пружање привремене употребе софтвера за
когнитивно рачунарство, дубоко учење и вештачку
интелигенцију који се не може преузети; услуге
претраге и прибављања информација на рачунарским
мрежама за друге; рачунарске услуге, наиме
пружање привремене употребе онлајн софтвера који
се не може преузети, програмског интерфејса
апликације (АПИ) и софтверских виџета за
машинско учење, рударење података, истраживање и
анализу података; пружање онлајн софтвера за
рачунарски вид за прибављање, обраду, анализу и
разумевање дигиталних слика и извлачење
визуелних података који се не може преузети;
пружање онлајн сетова за развој софтвера који се не
могу преузети; пружање онлајн сетова за развој
софтвера за рачунарски вид, машинско учење,
дубоко учење, вештачку интелигенцију, природну
обраду језика, алгоритме за учење и анализу
података који се не могу преузети; пружање онлајн
софтвера који се не могу преузети, а који користе
вештачку интелигенцију да виде и протумаче
податке, повежу се са хардвером и складиште,
управљају и обрађују податке у облаку; услуге
софтвера у виду сервиса (СААС) који садржи
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Ж
софтвер за употребу у омогућавању рачунарства у
облаку и услуга информационих технологија,
рачунарства и рачунарства у облаку; услуге софтвера
у виду сервиса (СААС) који садржи софтвер за
употребу у рачунарству путем глобалне и локалне
мреже; услуге софтвера у виду сервиса (СААС) који
садржи платформу за развијање софтвера за нас у
повезивању апликација са пословним системима и
уређајима; консултације у вези са софтвером и
пружање информација о софтверу у виду сервиса
(СААС); услуге софтвера у виду сервиса (СААС)
који садржи софтвер за употребу у пружању
рачунарства са минималним кашњењем и високим
пропусним опсегом; услуге рачунарског софтвера за
пружање рачунарских могућности за програмере
апликација
и
провајдере
садржаја;
услуге
рачунарства у облаку које садржи софтвер за
употребу у пружању рачунарства са минималним
кашњењем и високим пропусним опсегом, услуге
информационих технологија (ИТ) и рачунарства
путем глобалне и локалне мреже; услуге рачунарског
софтвера за пружање могућности рачунарства у
облаку за програмере апликација и провајдере
садржаја; услуге које омогућавају да се апликације
развијају преко онлајн мреже; услуге за пружање
аналитике, кеширања, рачунарства и усмеравања
протока; услуге за пружање сигурне и поуздане
рачунарске мреже; пружање консултантских услуга у
вези са рачунарским хардвером и софтвером у
области развоја окружења у облаку са интеграцијом
апликација преко различитих платформи и повезаних
уређаја; рачунарске услуге, наиме креирање
рачунарских мрежних индекса информација, вебсајтова и ресурса; пружање привремене употребе
рачунарског софтвера за повезивање, руковање и
управљање умреженим уређајима на интернету
ствари (ИоТ) који се не може преузети; пружање
онлајн
употребе
рачунарског
софтвера
за
повезивање, руковање и управљање умреженим
уређајима на интернету ствари (ИоТ) који се не може
преузети; услуге софтвера у виду сервиса (СААС);
консултантске услуге у области рачунара и бежичног
рачунарства; услуге управљања рачунарским
мрежама, наиме праћење мрежних система у
техничке сврхе; услуге хостинга дигиталног садржаја
на интернету; услуге праћења рачунарских мрежа,
наиме пружање информација о раду рачунарских
мрежа; услуге прилагођавања мрежног софтвера и
дизајна рачунарског корисничког интерфејса за
друге; услуге развоја, дизајна и консултације у вези
са рачунарима; услуге дизајнирања и развоја
стандарда за друге у области дизајна и примењивања
рачунарског софтвера, рачунарског хардвера и
телекомуникационе опреме; пружање информација
купцима и техничарима у вези са рачунарским
управљањем пројектима; пружање услуге онлајн
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софтвера у виду сервиса (СААС) за прикупљање,
састављање, обраду, пренос и дељење података
глобалног позиционог система (ГПС); пружање
онлајн софтвера који садржи информације о
путевима, географске информације, информације о
мапама, линијама јавног превоза, јавним транзитним
линијама, јавном превозу, трасама јавног превоза,
редовима вожње и распоредима јавног превоза и
друге информације у вези са јавним превозом, а који
се не може преузети; пружање онлајн навигационог
софтвера за прорачун и приказивање путних траса и
дељење навигационог система јавног превоза, мапа и
информација о путовању који се не може преузети;
пружање онлајн рачунарског софтвера који
омогућава дељење информација о јавном превозу,
информација о мапирању, навигацији, саобраћају,
трасама и информацијама од тачке до тачке који се
не може преузети; услуге интерактивног друштвеног
рачунарског софтвера који омогућава размену
информација међу корисницима; пружање онлајн
услуге софтвера у виду сервиса (СААС) за контролу
возила са аутоматским управљањем, аутономну
контролу, навигацију, помоћ при управљању
возилом и самосталну вожњу возила.
(111) 79853
(210) Ж- 2020-1270

(181) 29.07.2030.
(220) 29.07.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 01.01.03; 01.01.09; 24.01.03; 24.01.07; 24.01.13;
24.13.01; 24.13.24; 27.05.01
(511) Кл. 11: пречишћивачи ваздуха; филтери за
ваздух за пречишћиваче ваздуха; јонизујући апарати
за пречишћиваче ваздуха; електрични пречишћивач
ваздуха;
преносиви
пречишћивачи
ваздуха;
пречишћивачи ваздуха за аутомобиле; апарати за
дезодорирање ваздуха; филтери за уклањање радона;
филтери за филтрирање ваздуха; филтери за
пречишћиваче ваздуха; филтери за стерилизацију
ЗИС / RS / IPO
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ваздуха; апарати за прочишћавање ваздуха; филтери
за ваздух за индустријску употребу; уређаји за
пречишћавање и влажење ваздуха; високо ефикасни
ваздушни филтер за честице (ХЕПА филтер) за
пречишћиваче ваздуха.
(111) 79854
(210) Ж- 2020-1248

(181) 27.07.2030.
(220) 27.07.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) PREDUZEĆE NOVOS DOO BEOGRAD ,
Цара Душана 207, 11186 , Београд-Земун, RS
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 9: кутије за наочаре, футроле за паметне
телефоне, футроле за таблет рачунаре, торбе за
лаптопове, торбе и камере за фотографску опрему.
Кл. 18: кожа и имитација коже, торбе, ташне,
привесци за кључеве, новчаници, футроле за
кредитне картице, џепни новчаници, огрлице за
животиње, поводци од коже, школске торбе, футроле
за визиткарте, кожни каишеви, ранчеви, руксаци,
торбе за куповину, актен ташне, ручне торбе, путне
торбе, актовке, футроле од коже или вештачке коже,
козметичке торбице, празне, кожне траке за ношење
на рамену, кожни рамени за ношење преко рамена,
кожни каишеви за рамена, путне торбе за одећу,
футроле
за
кључеве,
ознаке
за
пртљаг.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 79856
(210) Ж- 2020-971

(531) 19.11.13; 26.01.01; 26.07.25; 26.15.03; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, сива, наранџаста, светло наранџаста.
(511) Кл. 1: индустријске хемикалије, хемијски
препарати за научну употребу, осим за медицинску
или ветеринарску употребу; хемијски реагенси, који
нису за медицинску или ветеринарску употребу;
хемијске супстанце за лабораторијске анализе, не за
медицинску
или
ветеринарску
употребу.
Кл. 5:
фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, хемијски препарати за
фармацеутску употребу, дијагностички препарати за
медицинску употребу, хемијски реагенси за
медицинску или ветеринарску употебу, додаци
исхрани.
Кл. 35:
услуге продаје на велико и на мало
индустријских хемикаиља; услуге малопродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала.
(111) 79855
(210) Ж- 2020-972

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Наташа Грбовић and Бојана ПеришићПетровар, Кнеза Михаила 19/25, 11000 Београд, RS i
Љутице Богдана 2/6, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Радован Грбовић, Капетан Мишина
15, 11000 Београд
(540)

ORIGIN
ЗИС / RS / IPO

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) Наташа Грбовић and Бојана ПеришићПетровар, Кнеза Михаила 19/25, 11000 Београд, RS i
Љутице Богдана 2/6, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Радован Грбовић, Капетан Мишина
15, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.22; 27.05.17; 29.01.01
(591) розе и црвена
(511) Кл. 9: кутије за наочаре, футроле за паметне
телефоне, футроле за таблет рачунаре, торбе за
лаптопове, торбе и камере за фотографску опрему.
Кл. 18: кожа и имитација коже, торбе, ташне,
привесци за кључеве, новчаници, футроле за
кредитне картице, џепни новчаници, огрлице за
животиње, поводци од коже, школске торбе, футроле
за визиткарте, кожни каишеви, ранчеви, руксаци,
торбе за куповину, актен ташне, ручне торбе, путне
торбе, актовке, футроле од коже или вештачке коже,
козметичке торбице, празне, кожне траке за ношење
на рамену, кожни рамени за ношење преко рамена,
кожни каишеви за рамена, путне торбе за одећу,
футроле
за
кључеве,
ознаке
за
пртљаг.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
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Ж
(111) 79857
(210) Ж- 2020-940

(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU OD
PLASTIKE, VEŠTAČKIH SMOLA, METALA,
PROIZVODNJA ALATA I OPŠTI MAŠINSKI
RADOVI SANJA IPPI DRAGAN ŽIKIĆ
PREDUZETNIK STARA PAZOVA, Симе Шолаје
68, 22300 Стара Пазова, RS
(540)

(531) 05.03.14; 26.04.09; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, бела и тамно плава
(511) Кл. 8: кашике, виљушке и ножеви од пластике;
лопатице за брашно [ручни алат]; лопате [ручни
алат]; лопатице за кафу [ручни алат]; лопатице за
шећер [ручни алат]; љуштилице за кромпир,
неелектричне; љуштилице за агруме; љуштилице за
поврће [ручни алат]; ножеви за љуштење; пластични
прибор за јело; ренда; ручни алати за сакупљање
смећа; справе за претакање течности [ручни алат];
лопатице [ручни алат].
Кл. 20: баштенски намештај од пластике; бурад, која
нису од метала; вешалица за одећу; даске за сечење
[табле]; дрвене или пластичне кутије за алат, празне;
држачи за висеће саксије, неметални; држачи за
пешкире, неметални, причвршћени; запушачи,
неметални; затварачи од пластике за посуде; корпе за
ношење ствари; корпе, неметалне; куке које нису од
метала за вешање одеће; кукице за завесе; кутије од
пластике; мердевине, од дрвета или пластике;
неметалне кутије за алат, празне; огледала за
купатило; послужавници, неметални; постоља за
саксије; постоља за саксије за цвеће [намештај];
посуде, пластичне за амбалажу; столице за башту;
столице за купатило; столице за лежање
[лигештули]; столови за башту; табуреи; хоклице;
чепови за боце, неметални; пластичне посуде;
столице за двориште; ручне корпе за куповину у
супермаркету, неметалне; затварачи, неметални.
Кл. 21: бокали; вазе за цвеће; вакуум чепови посебно
прилагођени за винске боце; варјаче [кухињски
прибор]; вешалице за одећу; виљушке за сервирање;
виљушке за сервирање тестенине; гњечилице за
поврће; даске за сечење; декоративне саксије; дозери
за препарате за чишћење; држачи за саксије за цвеће;
држачи столњака; држачи тоалетног папира; држачи
четки за тоалет; дршке за метле, неметалне; замке за
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муве; звонасти поклопци за торте; звонасти
поклопци за храну; звонасти термо поклопци за
храну; кадице за бебе, преносиве; калупи за коцке
леда за фрижидере; канта за искоришћен папир;
канте за отпатке за употребу у домаћинству; канте за
отпатке за кућну употребу; канте за смеће; кашике за
обување ципела; кашике за сервирање; кашике за
сладолед; кашике са рупицама и прорезима
[кухињски прибор]; корпе за веш за кућну употребу;
корпе за домаћинство, неметалне; корпе за прљав
веш, за домаћинство; корпе за хлеб за кућну
употребу; корпе за цвеће; кофе; кофе за купатило;
кофе за моп са цедиљком; куварске модле; кутије за
сапун; кутије за употребу у домаћинству или
кухињи; кутије за храну; кутијице за четкице за зубе;
кућне посуде за храну; кухињске даске за сецкање;
кухињске посуде за чување тестенине; кухињски
прибори; кухињски прибор, који није од племенитих
метала; лавори [посуде]; левци; лопатице за смеће;
лопатице за употребу у домаћинству; метле; мопови;
ноше за децу; овали за послуживање; оклагије
[кућне]; пластичне даске за сечење; пластичне канте;
пластичне посуде; пластичне посуде за кућну
употребу; пластичне посуде за употребу у кухињи;
пластичне ручне корпе за продавницу за кућну
упортебу; пластичне чаше; пластичне шоље;
пластични држачи јаја за домаћинство; пластични
поклопци за саксије; пластични тањири; подметач за
шерпе; подметачи [стони прибор]; подне вазе;
поклопци прилагођени за канте за отпатке;
послужавници; послужавници на спратове; постоља
за торте; посуде за бибер; посуде за домаћинство;
посуде за зачине; посуде за испирање; посуде за
колаче; посуде за мешање [шејкери]; посуде за
чување хране, топлотно изоловане; посуде [чиније];
прахери [ручне справе]; преносиве пластичне посуде
за употребу у кући и кухињи; преса за бели лук
[кухињски прибор]; пресе за воће, неелектричне, за
употребу у домаћинству; прибор за скупљање
мрвица; прибор за чишћење; прозорске жардињере
од пластике; ренда за кућну употребу; саксије за
цвеће; сакупљачи мрва; сервирне кутлаче; сетови за
зачине; сетови за со и бибер; сита за брашно; сита за
кухињску употребу; сламке за пиће; сланици; сталци
за колаче на спратове; сталци за торте; стони
подметачи од пластике, која није замена за текстил;
стоно посуђе [изузев кашика, виљушки, ножева];
сунђерасти мопови; тањири; тањирићи за саксије;
тацне; тацне за торте; тацне на спратове;
термоизоловане посуде за храну или пиће, за
употребу у домаћинству; тучак за кухињску
употребу; хватаљке за лед; хватаљке за сервирање;
хватаљке за шпагете; цедиљке за употребу у
домаћинству; цедиљке за цитрусе; цедиљке
[кухињске справе]; чаше, папирне или пластичне;
четке; четке за WC шоље; четке за бојење косе; четке
ЗИС / RS / IPO
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за косу; четке за купање; четке за кућну употребу;
четке за обућу; четке за под; четке за прање судова;
четке за рибање; четке за тоалет; четке за чишћење за
домаћинство; четкице за пецива; чиније за мешање;
чиније за послуживање; чиније за салату; шејкери за
коктеле; штипаљке за веш; корита за прање веша;
кухињске посуде; прозорске жардињере; каде за
бебе; корпе за домаћинство; корпе за прљави веш за
кућну употребу; послужавници за домаћинство;
стони држачи салвета; лопатице за лед; сталци за
салвете, који нису од племенитих метала; сталци за
сушење посуђа.
(111) 79858
(210) Ж- 2020-1313

(181) 05.08.2030.
(220) 05.08.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC,
Краљевачког батаљона 235/2, 34000, Крагујевац, RS
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.15; 26.04.19; 26.04.22;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, светло зелена, тамно зелена.
(511)
Кл.
20:
баштенски
намештај.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
баштенским намештајем, услуге увоза и извоза
баштенског намештаја.
(111) 79859
(210) Ж- 2020-1283

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 25.02.2021.
(732) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision
Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire
CB24 9BZ, UK
(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд
(540)

GW PHARMACEUTICALS
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветринарски препарати и супстанце; фармацеутски
препарати и супстанце за третман неуролошких
стања, поремећаја и болести; фармацеутски
ЗИС / RS / IPO

Ж
препарати и супстанце за третман епилепсије;
фармацеутски препарати и супстанце за третман
педијатријске епилепсије; фармацеутски препарати и
супстанце за третман конвулзија, напада, Драветовог
синдрома, Ленокс Гастоовог синдрома, туберозно
склерозног комплекса, нелечиве дечије епилепсије са
генерализованим
тоник-клоник
нападима,
генерализоване епилепсије са фебрилним нападима
плус, миоклоничне атоничне епилепсије (Доосе-овог
синдрома) и поремећаја хромозома; лекови за лечење
мултипле склерозе, бола повезаног са карциномом,
неуропатијама и реуматоидним артритисом; лекови
за лечење симптома који укључују бол, спастичност
мишића и грчеве, проблеме са бешиком и поремећаје
спавања; лекови за лечење стања са којима је повезан
неуропатски бол, укључујући мултиплу склерозу,
рак, повреде кичмене мождине, физичку трауму и
периферну неуропатију која је последица дијабетеса;
лекови за лечење анорексије-кахексије, последице
рака или АИДС-а, и мучнине и секундарног
повраћања услед лечења хемотерапијом; лековито
биље за медицинске намене; медицинско биље;
медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске
инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада;
чисти екстракти медицинског и лековитог биља;
прехрамбене намирнице за медицинске сврхе;
додаци прехрани за људе и животиње; дијетална
храна и супстанце прилагођене за медицинску или
ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви
за медицинске сврхе.
Кл. 31: пољопривредни и хортикултурни производи;
семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци
(сировине); храна за животиње која садржи биљне
екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића
за кућне љубимце.
Кл. 40: услуге производње у вези са хемијским и
фармацеутским производима; израда хемијских и
фармацеутских
производа
по
наруџбини;
информативне, саветодавне и саветодавне услуге у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 41: образовне услуге; услуге подучавања и
обуке; образовне услуге које се односе на медицину;
организовање и одржавање семинара и конвенција из
области медицине; информативне, саветодавне и
услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и дизајн повезани са њима; хемијска анализа;
хемијска истраживања; услуге истраживања и
развоја;
истраживање
и
развој
на
пољу
фармацеутских производа; консултантске услуге у
вези фармацеутских истраживања и развоја;
спровођење клиничких испитивања у области
фармацеутских производа; пружање медицинских и
научноистраживачких информација у области
фармацеутских производа и клиничких испитивања;
информативне, саветодавне и услуге консалтинга у
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Ж
вези
са
свим
горе
наведеним
услугама.
Кл. 44: здравствене услуге; ветеринарске услуге;
услуге медицинске анализе; фармацеутске услуге;
фармацеутске
саветодавне
услуге;
пружање
фармацеутских информација; пружање вести и
информација из области медицине; хортикултурне
услуге; информативне, саветодавне и услуге
консалтинга у вези са свим горе наведеним услугама.
(181) 12.08.2030.
(220) 12.08.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Бранко Димитријевић, Петра Лековића бр. 16
16, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Танасић, Николе Вучете бр. 1,
11000, Београд
(540)

(732) INTERNET PRODAJA AUTO DELOVA DOO
SUBOTICA, Владимира Назора 7, 24000, Суботица, RS
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(111) 79860
(210) Ж- 2020-1345

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 3: сапуни, парфимерија, етерична уља,
козметика, козметички производи од природних
супстанци, козметички препарати за негу коже,
козметичке маске, козметичке креме, креме за кожне
производе, масти за козметичку употребу, препарати
за уклањање боје, препарати за бељење за козметичу
употребу, помада за козметичку употребу, етарске
есенције, препарати за заштиту коже (полирање),
препарати за очување коже (полирање), лосиони за
козметичу употребу, марамице натопљене са
козметичким лосионима.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати, фластери, завоји за превијање, фластери са
витаминским додацима, мелеми за медицинску
употребу, препарати за лечење опекотина, масти за
медицинску употребу, медицинска уља, помада за
медицинску употребу, медицински тоници, хемијски
препарати за фармацеутску употребу, медицинска
средства за хигијену, расхладни спрејеви за медицинске
намене, дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу.
Кл. 44: медицинске, хигијенске и услуге неге лепоте
које пружају лица или установе људима и
животињама, тетовирање - услуге тетоваже.
(111) 79861
(210) Ж- 2020-1385
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(181) 19.08.2030.
(220) 19.08.2020.
(151) 26.02.2021.

(531) 15.07.01; 15.07.03; 18.01.21; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, тамноплава, сива и бела.
(511) Кл. 35: услуге оглашавања и дистрибуције
информација, нарочито: обезбеђивање огласног
простора преко глобалне рачунарске мреже и
интернета, оглашавање роба и услуга других лица
преко интернета, обезбеђивање онлајн пословних
именика на интернету, пружање промотивних и
рекламних информација о професионалним услугама
других лица; обезбеђивање онлајн рачунарских база
података
са
класификованим
подацима
о
аутомобилима, опреми и резервним деловима за
аутомобиле; прикупљање информација у компјутерске
базе података; компјутерско управљање подацима;
ажурирање и одржавање података у рачунарским
базама података; истраживање тржишта; објављивање
рекламних текстова; пружање пословних информација
путем интернет странице; услуге рекламних агенција;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног
простора; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; пружање информација и
давање савета корисницима у вези са избором
производа и услуга у области продаје аутомобила,
моторних возила, сервиса за моторна возила и
резервних делова за аутомобиле и друга моторна
возила; обезбеђивање критичких чланака у вези са
аутомобилима, моторним возилима, сервисима за
моторна возила и резервним деловима са анализом
цена; услуге дистрибуције, малопродаје и велепродаје
резервних делова и опреме за аутомобиле.
Кл. 41: онлајн блогови у аутомобилској области;
онлајн публикације у форми чланака и билтена о
моторним возилима и новостима у аутомобилској
индустрији; онлајн блогови и публикације у форми
чланака и билтена о хибридним и електричним
возилима; едукативне услуге, наиме, развој и
ширење едукативних материјала, односно књига,
брошура и брошура у области куповине аутомобила
преко
онлајн
глобалне
рачунарске
мреже.
Кл. 42:
обезбеђивање вебсајтова за добијање
информација о аутомобилима, резервним деловима
за аутомобиле, укључујући гуме, акумулаторе, уља,
мазива, течности, алат и опрему, размену искустава и
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унапређењу знања о аутомобилима, размени мишљења
и давање савета о куповини нових и коришћених
аутомобила и других моторних возила; обезбеђивање
привремене употребе софтвера који се не може
преузимати за употребу у области трговине
аутомобилима, другим возилима и резервним деловима
за њих, размене искустава и унапређењу знања о
аутомобилима, размени мишљења и давања савета о
куповини нових и коришћених аутомобила и других
моторних возила; обезбеђивање интерактивних
интернет
страница
и
мобилних
апликација;
обезбеђивање платформе за комуникацију мобилним
уређајима; обезбеђивање интерактивних вебсајтова;
обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се не
може преузети са интернета.
(111) 79862
(210) Ж- 2020-1025

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) VADERLAND REAL ESTATE & RENT A
CAR d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Булевар Зорана
Ђинђића 166а, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 11.01.09; 26.01.19; 26.01.20; 26.04.10; 27.03.15;
27.05.10; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна.
(511) Кл. 32: безалкохолна пића; безалкохолни сирупи;
вода за пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни;
воћни напици; воћни напици и воћни сокови; занатско
пиво; индијска светла пива [ИПА пива]; јечмено вино
[пиво]; коктели, безалкохолни; коктели на бази пива;
лагер пиво; лимунаде; напици на бази воћа;
освежавајућа безалкохолна пића; пиво; пилснер пиво;
пшенично пиво; радлер; фрапеи од воћа; фрапеи од
поврћа; црна пива [пива од прженог слада].
Кл. 33: алкохолна пића; алкохолни воћни коктели;
алкохолни коктели који садрже млеко; аперитиви;
вино; готови алкохолни коктели; жестока пића;
коктели; кувано вино.
Кл. 43: достава оброка за непосредну конзумацију;
кафићи; кетеринг хране и пића; обезбеђивање
објеката за банкете и друштвене догађаје за посебне
прилике; обезбеђивање хране и пића за госте
ресторана; обезбеђивање хране и пића у ресторанима
ЗИС / RS / IPO
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и баровима; припрема и достава хране и пића за
банкете; припрема и достава хране и пића за коктел
забаве; припрема и достава хране и пића за
конзумирање унутар или изван објеката; припрема и
достава хране и пића за непосредно конзумирање;
припрема хране и пића; пружање ресторанских услуга;
пружање услуга барова; пружање хране и пића;
сервирање алкохолних пића; сервирање хране и пића;
услуге барова; услуге барова и коктел барова; услуге
барова и ресторана; услуге бистроа; услуге кафеа;
услуге кафе-ресторана и кафетерија; услуге кафетерија;
услуге кафетерија и ресторана; услуге кафића; услуге
кафића и кафетерија; услуге кафића и ресторана; услуге
кафића и снек-барова; услуге кафића, кафетерија и
ресторана; услуге коктел барова; услуге пабова; услуге
пивница; услуге ресторана; услуге ресторана, барова и
кетеринга; услуге ресторана, барова и коктел барова;
шанкерске услуге.
(111) 79863
(210) Ж- 2020-1047

(181) 25.06.2030.
(220) 25.06.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) MASIF d.o.o., Светосавска 15, 21433 Силбаш, RS
(540)

(531) 03.04.18; 25.01.06; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) сиво-плава-Pantone 447C (RGB #30353d),
црвена-Pantone 485C (RGB #ed1c24).
(511) Кл. 31: животиње.
(111) 79864
(210) Ж- 2020-1035

(181) 24.06.2030.
(220) 24.06.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Formaxstore d.o.o, Цара Душана 47,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.03; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.03; 29.01.06
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(591) Маслинасто зелена, сива, бела.
(511) Кл. 28: прибор за пецање.
(111) 79865
(210) Ж- 2020-1338

(181) 11.08.2030.
(220) 11.08.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Миодраг Гудовић, Војводе Шупљикца 45,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Миомир Шећеров, Булевар Михајла
Пупина 6, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.07.01; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.11; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 3: парфеми ; парфемске воде; козметичке
креме; креме за негу тела; козметичке креме; козметика;
козметичка уља; козметички гелови; козметички сапуни;
декоративна козметика; козметика за децу.
Кл. 9: софтвер.
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. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; маркетинг;
маркетинг, истраживање тржишта и анализирање
тржишта; маркетинг, истраживања тржишта и
анализе тржишта; пословни маркетинг; услуга
маркетинга догађаја; финансијски маркетинг;
интернет маркетинг; услуге маркетинга производа;
услуге промотивног маркетинга; услуге пословног
саветовања које се односи на франшизе;
адмиснистрација пословних активности које се
односе на франшизе; услуге пословног управљања у
вези са
франшизама; комерцијалне
услуге
рекламирања у полју франшизинга; пружање помоћи
у управљању франшизама; оперативно пословно
саветовање у у естаблишментима који послују као
франшизе ; франшизне услуге, наиме, услуге
пословног управљања у поступку успостављања и
пословања ресторана као франшиза; франшизне
услуге, наиме, услуге пословног управљања у
поступку успостављања и пословања кафеа као
франшиза.
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Кл. 37: грађевинске услуге; инсталација производа
дизајна ентеријера; изградња ентеријера зграде; услуге
декоративног осликавања ентеријера; изградња зграда;
Кл. 39: организација путовања од стране туристичких
агенција; пратња путника ; превоз излетничким
бродовима ; организовање крстарења ; организовање
превоза за туристичка путовања ; пружање информација о
туристичким путовањима; услуге туристичког водича;
резервација путовања преко туристичких канцеларија;
пружање информација о туристичким путовањима путем
интернета;
резервација
превоза
;
резервација
транспортних услуга за туристе; услуге туристичких
водича за путованње и транспорт; услуге пружања
туристичких информација које се односе на путовања;
организовање и резервисање туристичких путовања и
разгледања; услуге онлајн информација и резервација на
пољу туристичких путовања; пружање информација
туристима у вези са екскурзијама и туристичким
разгледањима; пружање информација у вези са
туристичким путовањима и туристичким разгледањима
путем линија за помоћ или позивних центара;
организовање екскурзија за туристе; уговарање услуга
путничког превоза за друге коришћењем мрежне
апликације; пружање информација у вези са аеродромима;
услуге пријаве путника на аеродрому; резервација
паркирања на аеродрому ; услуге медицинског туризма.
Кл. 42: унутрашњи дизајн; пројектовање ентеријера
зграда; дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора];
саветодавне услуге које се односе на пројектовање
унутрашњег декора; услуге графичког дизајна које се
односе на пројектовање унутрашњег декора; дизајн
ентеријера за трговине; дизајн ентеријера за ресторане ;
дизајн ентеријера за кафее; дизајн ентеријера за барове;
дизајнирање рачунарског софтвера; развој рачунарског
софтвера; софтверски инжењеринг; развој софтвера у
оквиру издавања софтвера.
Кл. 43: услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге
агенција за смештај [хотелски, пансионски] ; услуге
смештаја у бањском туризму ; услуге туристичких
хостела; услуге туристичких гостионица; услуге
туристичких ресторана; услуге резервације смештаја;
организовање
хотелског
смештаја;
пружање
привременог смештаја за становање; резервација
смештаја за путнике; резервисање смештаја у кампу;
резервација хотелског смештаја; резервација соба
[смештај]; резервисање привременог смештаја;
пружање смештаја за одмор; пружање информација о
смештају за годишње одморе ; пружање хотелског
смештаја; пружање привременог смештаја за госте;
пружање привременог смештаја; изнајмљивање
привременог смештаја; резервација смештаја за
годишње одморе ; услуге агенције за резервисање
хотелског смештаја; организовање и пружање
привременог смештаја; резервација привременог
смештаја путем интернета; обезбеђивање хране, пића и
повременог смештаја за госте; пружање привременог
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смештаја у хотелима, мотелима и пансионима;
изнајмљивање привременог смештаја у природи у
вилама и бунгаловима; резервација привременог
смештаја у природи у викендицама; услуге резервације
привременог смештаја у виду резервисања и
ангажовања еко-смештаја путем вебсајта.
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе ;
здравствене спа услуге за здравље и добробит тела и
духа; услуге здравствене и козметичке неге које се
нуде у бањама; бањске услуге; спа услуге.
Кл. 45:
лиценцирање концепата франшизног
пословања [правне услуге]; правни савети у вези са
франшизама.
(111) 79866
(210) Ж- 2020-1034

(181) 24.06.2030.
(220) 24.06.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Formaxstore d.o.o., Цара Душана 47, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) Кл. 28: прибор за пецање.
(111) 79867
(210) Ж- 2020-1033

(181) 24.06.2030.
(220) 24.06.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Formaxstore d.o.o., Цара Душана 47,21000, Нови Сад, RS
(540)

Ж
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 28: прибор за пецање.
(111) 79869
(210) Ж- 2020-1039

(181) 24.06.2030.
(220) 24.06.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) "Arena Channels Group" d.o.o. Beograd,
Булевар Милутина Миланковића 9А, Нови Београд , RS
(540)

(531) 05.03.15; 26.04.22; 27.05.07; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.03; 29.01.06
(591) бела, зелена, светло зелена.
(511) Кл. 35: oглашавање, помоћ у пословном
управљању, објављивање рекламних тектстова,
рекламирање преко телевизије.
Кл. 38:
емитовање телевизијских програма,
емитовање кабловске телевизије, пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41: производња филмова који нису рекламни
филмови, продукција телевизијског програма,
телевизијска забава.
(111) 79870
(210) Ж- 2020-1159

(181) 10.07.2030.
(220) 10.07.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) BT Winery DOO, Кнеза Милоша б.б.,
22324, Бешка, RS
(540)
(531) 26.11.11; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.04
(591) плава, бела.
(511) Кл. 28: прибор за пецање.
(111) 79868
(210) Ж- 2020-1032

(181) 24.06.2030.
(220) 24.06.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Formaxstore d.o.o., Цара Душана 47,
21000, Нови Сад, RS
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(531) 26.13.01; 27.01.25; 27.05.21
(511) Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива.
(111) 79871
(210) Ж- 2020-1113

(181) 07.07.2030.
(220) 07.07.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Владимир Цветковић, Темеринска 24, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Миомир Шећеров, Булевар Михајла
Пупина 6, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 08.07.04; 13.01.06; 26.11.07; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.02; 29.01.08
(591) црна, жута.
(511) Кл. 30: пице; подлоге за пицу; коре за пицу;
тесто за пицу; пица сосови; кафа; кувана кафа;
напици од кафе; мешавине кафе ; кафене есенције;
екстракти кафе; ароме за кафу; млевена кафа; ледена
кафа; инстант кафа; кафа, чај, какао и замена кафе;
напици од кафе; пића на бази кафе.
Кл. 39: достава пице.
Кл. 43:
пицерије; услуге барова који служе
првенствено кафу и чајеве; услуге кафића; услуге
барова; услуге барова и ресторана; пружање услуга
барова; услуге ресторана, барова и кетеринга; услуге
ресторана, барова и коктел барова; кетеринг у
ресторанима брзе хране ; услуге брзе хране за понети
; услуге ресторана брзе хране.
(111) 79872
(210) Ж- 2020-1383

(181) 18.08.2030.
(220) 18.08.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) International School, Шуматовачка 45,
Београд-Врачар, RS
(540)

(531) 03.07.16; 03.07.24; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.17;
27.05.01; 27.05.22; 27.07.23; 29.01.15
(591) жута, црвена, зелена, плава, бела.
(511) Кл. 16: челична слова [клишеи]; носачи
лепљивих трака [канцеларијски прибор]; печати са
адресом; папир; постери; огласни панои од папира
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или картона; спајалице [канцеларијски прибор];
спајалице; клипсе за оловке; албуми; бележнице,
нотеси; слике; штампани материјал; подупирачи за
књиге; архитектонски модели; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; таблице за писање; писаљке
за таблице; сребрни папир; моделарска глина;
рачунске таблице; гравуре; литографска уметничка
дела; слике, урамљене или неурамљене; оловке;
новине; периодичне публикације; атласи; спајалице
за папир; гумиране траке [канцеларијски материјал];
улазнице; клишеи; блокови за цртање; блокови
[канцеларијски материјал]; калеми за траке са
мастилом; манжетне за држање прибора за писање;
памфлети; мустре [шеме за вез]; шпенадле као
канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски
материјал; четкице за сликаре; упијајућа хартија;
жигови [печати]; штамбиљи; свеске; обрасци за
прецртавање; паус папир; фолије за прецртавање;
штампарска слова; карбон папир; бележнице; карте;
материјал за обуку [изузев апарата]; индексне карте
[канцеларијске]; листови папира [канцеларијски];
картон; картонске кутије за шешире; тубе од
картона; каталози; књиге са песмама или нотама;
спојени рамови [штампарски]; омоти за папир;
кошуљице за списе; ногаре за сликаре [штафелаји];
бројеви
[штампарски];
хромијуми;
фасцикле
[канцеларијски материјал]; бушилице за папир
[зумба]; књиге; штампарски бројеви и слова; слова,
штампарска; композери за слагање; посуде за писма;
конусне папирне кесе; хистолошки делови за
наставу; омоти [канцеларијски материјал]; корице
[канцеларијски материјал]; литографска креда;
држачи оловака; оловке са графитном мином
[техничке оловке]; папирне копче; цртежи који се
копирају
на
подлогу;
преносиве
слике
[декалкоманије]; графички отисци; чешљеви за
урезивање код сликаних дела; табле за цртање;
материјали за цртање; инструменти за цртање;
дијаграми; коверте; умноживачи; папир за увијање;
папир за паковање; пера; кутије за оловке;
материјали за писање; грбови [папирни печати];
мастило; мастиљаве траке; фотографије [штампане];
печати; књиговезачка платна; комплети за цртање;
индекс регистри; фигурине [статуете] направљене од
смесе са папиром; филтер папир; формулари
[штампани]; канцеларијски материјал, изузев
намештаја; оловке од дрвеног угља; шаблони [од
папира]; сталци за посуде за штампарска слова;
географске мапе; глобуси; посуде за водене боје за
уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице;
плоче за гравуру; штампани роковници; дописнице,
разгледнице;
штампане
ствари;
штампарски
бланкети, који нису од текстил а; штампане
публикације; приручници; папир за писање; игле за
копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање;
столњаци од папира; литографски камен; књижице;
ЗИС / RS / IPO
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каширани папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пластика за моделирање;
материјали за моделирање; паста за моделирање;
школске табле; плочице за печаћење; палете за сликаре;
пантографи [справе за прецртавање]; пергамент;
пастелне бојице [креде у боји]; сликарско платно;
кутије са бојама [производи који се користе у
школама]; пластичне фолије за омотавање; апарати за
развијање фотографија; постоља за фотографије; фотогравуре; планови, пројекти; нацрти; наливпера;
портрети; папирни омоти за саксије; папирне траке и
картице за бележење компјутерских програма;
проспекти; папир за радиограме; књиговезачке корице;
налив пера и хемијске оловке [канцеларијски прибор];
магазини [периодични]: папирне траке, које нису
позамантерија и украси за косу; врећице [коверте, кесе]
од папира или пластике, за паковање; јастучићи за
печате; школска опрема [свеске и прибор за писање];
маркери за књиге; честитке, разгледнице; кутије за
печате; фолије, слајдови [канцеларијски материјал];
календари; сликарске четкице; папир од пулпе, дрвене
масе; папирне или картонске кутије; дописнице за
најаву посебних догађаја; заставе од папира; аташе
мапе; папир за копирање; папир за сликање и
калиграфију; леци, флајери; ваучери; транспаренти
[банери] од папира; украсне папирне заставице.
Кл. 41:
академије [образовне]; услуге забављача;
организовање такмичења [образовних или забавних];
учење на даљину; физичко васпитање; изнајмљивање
сценског декора; издавање текстова, осим рекламних
текстова; настава, обука; образовне услуге; услуге
пружања обуке; изнајмљивање аудио снимака;
изнајмљивање филмова; производња филмова, који нису
рекламни филмови; услуге позајмљивања књига у
библиотекама; издавање књига; продукција радио и
телевизијских програма; услуге покретне библиотеке;
покретне библиотеке; организовање и вођење
колоквијума; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; информисање о
образовању;
испити
из
области
образовања;
организовање изложби за културне или образовне
потребе;
практична
настава
[обука
путем
демонстрације]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; организовање и вођење
радионица [обука]; он-лајн издавање електронских
књига и часописа; електронско издаваштво; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; фотографске репортаже;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; услуге професионалне
преквалификације; подучавање; организовање и вођење
образовних форума уживо.
(111) 79873
(210) Ж- 2020-1292

ЗИС / RS / IPO

(181) 31.07.2030.
(220) 31.07.2020.
(151) 26.02.2021.

Ж
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Тодоровић Иван, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

Bonino
(511) Кл. 30: кекс, млевени кекс, бисквити.
(111) 79874
(210) Ж- 2020-1218

(181) 22.07.2030.
(220) 22.07.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Hermes Arzneimittel GmbH, Georg-Kalb-Straße
5 - 8,, 82049 Großhesselohe,, DE
(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32,
Београд
(540)

Cystocare
(511) Кл. 5: медицински препарати; фармацеутски и
ветеринарски препарати; фармацеутски препарати за
додатке исхрани; препарати за здравствену негу;
дијететски препарати за здравствене намене,
нарочито са додатим витаминима; препарати
витамина, минерала и елемената у траговима и
њихових комбинација; лековити и фармацеутски
препарати, нарочито препарати са екстрактима
биљака, укључујући у комбинацијама са другим
активним супстанцама, нарочито у облику чајева,
капсула, таблета, гранула и прашкова; препарати за
профилаксу и лечење циститиса; додаци исхрани,
укључујући оне на бази витамина, минерала или
елемената у траговима или њихових комбинација;
све претходно поменуте врсте робе, тамо где је то
могуће, и у облику шумећих таблета, гранула и
прашкова за израду безалкохолних напитака.
(111) 79875
(210) Ж- 2020-1213

(181) 22.07.2030.
(220) 22.07.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.09
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(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; 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.
(111) 79876
(210) Ж- 2020-1186

(181) 15.07.2030.
(220) 15.07.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) PHARMAIDEA d.o.o. Beograd - Zvezdara,
Војводе Симе Поповића 4, 11000, Београд, RS
(740) Срђан Ђорђевић, адвокат, Чубрина 10,
11000, Београд
(540)

(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,
11000, Београд
(540)

Hernovir
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 79879
(210) Ж- 2020-1801

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.
(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,
11000, Београд
(540)

Pratin
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 79880
(210) Ж- 2020-1806

(531) 01.15.23; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.12;
29.01.03; 29.01.04
(591) зелена и плава.
(511) Кл. 5:
витамински препарати*; додаци
исхрани; додаци исхрани који садрже витамине;
протеини као додатак исхрани.
Кл. 20: посуде, пластичне за амбалажу.
Кл. 32: напици за спортисте обогаћени протеинима.
(111) 79877
(210) Ж- 2020-447

(181) 06.03.2030.
(220) 06.03.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) Privredno društvo INTER STIK d.o.o. Niš,
Борова бр. 60, 18204 Ниш-Панталеј, RS
(540)

BSC 4000
(511) Кл. 1: лепкови за индустријску употребу;
лепак за чизме и ципеле; лепак за кожу; лепак за
индустријску употребу.
(111) 79878
(210) Ж- 2020-1802
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(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.
(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,
11000, Београд
(540)

Sunubis
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 79881
(210) Ж- 2020-1800

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.
(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,
11000, Београд
(540)

Irda
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
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(111) 79882
(210) Ж- 2020-1799

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.
(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,
11000, Београд
(540)

Ж
(111) 79886
(210) Ж- 2020-1215

(181) 22.07.2030.
(220) 22.07.2020.
(151) 26.02.2021.
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC , One
Gillette Park, , Boston, Massachusetts 02127, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Taglin
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 79883
(210) Ж- 2020-1804

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.
(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, 11000, Београд
(540)

Ticasa
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 79884
(210) Ж- 2020-1805

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.
(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,
11000, Београд
(540)

Taykoplan

(531) 05.03.13; 05.03.14; 25.03.03; 27.03.11; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, бела, зелена.
(511) Кл. 3: препарати за негу зуба; препарати за
оралну хигијену; препарати за чишћење зуба; пасте
за зубе; лосиони за чишћење зуба; препарати за
чишћење протеза; течности за испирање уста;
немедицинске течности за дентално испирање;
немедицински спрејеви за уста; освеживачи даха;
траке за освежавање даха; спрејеви за грло
[немедицински]; гелови за избељивање зуба; траке за
избељивање зуба импрегниране препаратима за
избељивање зуба [козметика]; средства за полирање
зуба; средства за полирање протеза; прашкови за
зубе; навлажени прашкови за зубе; таблете за личну
употребу за откривање зубног каменца на зубима.
(111) 79887
(210) Ж- 2020-264

(181) 21.02.2030.
(220) 21.02.2020.
(151) 01.03.2021.
(732) Benson & Hedges (Overseas) Limited, Globe
House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG, GB
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 79885
(210) Ж- 2020-1803

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 26.02.2021.
(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, 11000, Београд
(540)

Nilotan
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.

ЗИС / RS / IPO

(531) 24.01.20; 24.17.25; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14
(591) тамно окер, светло окер, црна, бела.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
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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.
(111) 79888
(210) Ж- 2020-178

(181) 10.02.2030.
(220) 10.02.2020.
(151) 01.03.2021.
(732) Poundland Limited , Wellmans Road, Willenhall,
West Midlands WV13 2QT, UK
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

DEALZ
(511) Кл. 3: хидрантне креме; антиперспирантни
дезодоранси; препарати за посветљавање зуба;
препарати за полирање зуба; препарати за
избељивање зуба; освеживачи ваздуха; есенцијална
уља за освеживаче ваздуха.
Кл. 4: свеће и фитиљ и за осветљење; миришљаве
свеће; свеће за ароматерапију; новогодишње свеће;
свеће у лименкама; свеће у стакленим посудама;
мале свеће у округлим посудама; плутајуће свеће;
мирисно уље за паљење.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; санитарни
препарати за медицинске сврхе; дијетална храна и
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
препарати за стерилисање бочица за храњење беба;
храна за бебе; додаци исхрани за бебе и децу;
фластери, материјали за превијање; пелене за бебе;
гаћице пелене за бебе; лекови који се купују без
рецепта; улошци за инконтиненцију, гаћице за
инконтиненцију,
пелене
за
инконтиненцију;
санитарни улошци, санитарне гаћице, санитарне
пелене; тампони; препарати за уништавање
штеточина, фунгициди; средства за уништавање
корова; лубриканти за личну сексуалну употребу;
сетови тестова за овулацију; хигијенске влажне
марамице; антибактеријске влажне марамице;
импрегниране медицинске марамице; импрегниране
антисептичке марамице; дезинфекциона средства;
освеживачи ваздуха; освеживачи ваздуха за
аутомобиле, спрејеви за освежавање ваздуха;
пуњења за освеживаче ваздуха.
Кл. 6: метална фолија за кување; метална фолија за
умотавање и паковање; посуде од алуминијумске
фолије; метална роба; гвожђарија, ситни метални
предмети; затварачи од обичног метала; зидни
анкери од метала; типлови за зид од метала; металне
куке, метални вијци, метални шрафови, металне
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матице, метални екс ери и метални закивци; металне
спој нице и металне цеви; полице; постоља;
ормарићи; металне браве и катанци; металне кутије
за алат; спој нице за електричне алате; неелектрични
метални каблови и металне жице.
Кл. 8: ручни алати и ручне справе; ножеви; маказе;
длета; жичане четке; чекићи; одвијачи; наставци за
одвијаче и утичне кључеве; кљешта; штипаљке;
кљешта за хватање; инбус кључеви; кључеви за
матице; кључеви; полуге за постављање гума;
кљешта за скидање изолације са жица; комбинована
кљешта за скидање изолације и резање жица; алати
за резање, оштрачи ножа; тестере, турпије, секачи за
цеви; стругачи; пиштољи за спајање; лопате;
мистрије; бушилице; брусилице; глодалице (ручни
алат); велике маказе; шишачи; стеге; куке за
стругање; ваљци за шавове; ножеви за одстрањивање
изолације; алат за гуљење жица; шпахтле и мистрије;
алати за чишћење четки; скалпели; вишенаменски
ножеви; ножеви скалпели; сечива; дуге хватаљке;
сврдла за ручне алате и тестере за ручни алата;
пиштољи за пуњење пукотина; баштовански алати;
прибор за маникир; прибор за педикир; турпије за
нокте; грицкалице за нокте; пинцете; увијачи
трепавица; бријачи; справе за шишање косе за личну
употребу; металне ручке за ручни алат; прибор за
јело; љуштилице за воће и поврће; ножеви за танко
сечење воћа и поврћа; ренда за воће и поврће; резачи
за јаја; кухињски ножеви; маказе за домаћинство;
секачи тестенине; секачи пица; прибор, делови и
опрема за сву наведену робу.
Кл. 9: апарати и инструменти за подучавање, обуку
и мерење; калкулатори; уређаји и инструменти за
снимање, складиштење, пренос и репродукцију
аудио, визуелних и аудио визуелних података;
камере, дигиталне камере, видео камере, дигиталне
видео камере; оптичка роба; наочаре; наочаре за
сунце; сочива; електрични и електронски каблови;
компјутерски каблови; мрежни каблови; УСБ
каблови; скарт каблови; каблови за интерфејс за
дигитални аудио/видео пренос; навлаке за каблове;
батерије, суве батерије, пуњиве батерије, литијумске
батерије, алкалне батерије; заштитна одећа, рукавице
за заштиту од незгода; штитници за колена за
раднике, заштитне маске; мерне траке; батерије и
пуњачи за електронске цигарете; пуњачи за мобилне
телефоне; компакт дискови; унапред снимљени
компакт дискови; ДВД-ови; унапред снимљени ДВДови; слушалице, звучници; штитници за екран;
сочива за фотоапарате; продужни кабл за ТВ антене;
продужни каблови.
Кл. 10: бочице за бебе; цуцле за бочице за бебе;
цуцле за бебе; глодалице за зубе; шоље за храњење
беба; кондоми; сексуална помагала.
Кл. 14: накит; огрлице, минђуше, наруквице, накит
за глежњеве ногу, прстење, накит за пирсинг;
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
имитација накита; драго камење; хоролошки и
хронометријски инструменти; сатови и часовници;
кутије за накит; торбице за накит; постоља за накит.
Кл. 16: фото албуми; свеске; адресари; рођендански
споменари; штампане налепнице; подлоге за
подсетнике; роковници; лични роковници; картице и
картице са порукама: и коверте; регистратори;
папирне салвете; папирнати или картонски
прстенови за салвете; подметачи од папира или
картона; картице са именима за столове; штампане
публикације; материјали за обуку и наставу;
графикони; школске табле, табле за цртање и
штафелаји; цртежи који се копирају на подлогу,
пресликачи; нацрти, и глобуси; лепкови и средства за
лепљење; папирне салвете за бебе и децу; слова
абецеде и бројчани симболи; папирне чашице и
омоти за колаче; кутије за торте од папира или
картона; врећице за забаву од папира или пластике,
или пластике; папирне заставице; транспаренти,
надстолњаци и значке; шаблони; ваљкасте четкице;
папир за печење; папирни калупи за печење; папирни
филтери за кафу; папирне салвете; папирни
подметачи; папирни убруси; тоалет папир; марамице
за лице; кесе од папира и / или пластике за канте за
смеће; папирни убруси; танка фолија; пластичне кесе
за складиштење хране за употребу у домаћинству;
шаблони за нокте; металне ручке за ваљке за бојење;
делови и опрема за сву горе наведену робу.
Кл. 18: кофери и путне торбе; носачи за животиње;
огрлице, ремење и повоци за псе и мачке; посуде,
кутије и лимене посуде за посип за мачке, кесе за
облагање посуда за посип за мачке, подлоге за мачке,
подлоге за псе, играчке за жвакање, кесице за псећи
измет, играчке за кућне љубимце, рукавице за
тимарење кућних љубимаца, четке и чешљеви за
неговање кућних љубимаца, шишачи за шишање
паса, корпе и кревети за псе и мачке,
идентификациони привесци за псе, вратанца за
мачке/псе, одећа за псе, капути за псе, капути за
мачке, клапне за улазак/излазак паса и мачака; торбе;
ташне; новчаници; кутије; козметичке торбе;
торбице за тоалетни прибор; омоти за картице;
пртљаг; сунцобрани; торбе и каишеви за алате
(празни), новчаници за документа, корице за пасоше,
омоти за кредитне картице, торбе; производи за
жвакање од сирове коже.
Кл. 20: ручке, украси, корпе, кутије, трофеји,
плакете, плакати, граничници за врата, корпе, зидни
украси; затварачи од плуте; панои од плуте;
затварачи од плуте за боце и посуде; штапови од
бамбусова; штапови од трске за подупирање цвећа;
трска за подупирање биљака (штапови); посуде за
биљке, бачве, корпе од прућа; шкољке, украси од
шкољки; подлоге за пресвлачење беба.
Кл. 21: четкице за зубе са држачима (електричне и
неелектричне); чачкалице; конац за зубе; траке за
ЗИС / RS / IPO
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зубе; чачкалице за зубе са држачима; корита и шоље
за храњење; хранилице за птице; посуде и корита за
пиће; чешљеви и четке за животиње; кавези за
животиње; птичији кавези; посуде за рибу и
резервоари; посуде за отпад; лопатице за сакупљање
животињског измета; чешљеви против бува; држачи
штапића од тамјана; горионици за тамјан
(кадионице), посуде за тамјан; свећњаци; држачи за
свеће; металне ручке за метле; дечије четке за косу;
каде за бебе; посуде од прућа за биљке; пластичне
посуде за биљке; посуде за биљке од смоле; дрвене
посуде за биљке.
Кл. 23: пређе и конци; пређе за плетење; конци за
плетење; шиваћа пређа; шиваћи конци.
Кл. 24: покућство од текстила; столњаци; ћебад за
бебе; ћебад од флиса; чаршави за дечје креветиће;
ћебад за дечје креветиће; платнене ограде за дечје
креветиће.
Кл. 26: галантерија; шпенадле; игле; вештачко
цвеће; прибор за косу; украси за косу.
Кл. 28: спортска опрема; спортски уређаји и опрема;
опрема за фитнес; играчке за кућне љубимце;
аутоматске игре (машине); игре и играчке за кућне
љубимце.
Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; екстракти
меса; конзервирано, смрзнуто, сушено и кувано воће
и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко и
млечни производи; јестива уља и масти; морски
плодови; конзервирано воће и поврће, сушено,
кувано или прерађено; препарати направљени од
горе наведене робе; супе; млечни производи; мусеви;
хладни десерти; џемови и желеи; салате; пића на
бази млечних производа; слатки намази; пикантни
намази; надеви, храна за ужину; готова јела која
садрже (углавном) месо; готова јела која садрже
(углавном) рибу; готова јела која садрже (углавном)
морске плодове; готова јела која садрже (углавном)
живину; готова јела која садрже (углавном) дивљач;
готова јела која садрже (углавном) поврће; готова
јела која садрже (углавном) воће; готова јела која
садрже (углавном) јаја; полуготова јела која садрже
(углавном) месо; полуготова јела која садрже
(углавном) рибу; полуготова јела која садрже
(углавном) морске плодове; полуготова јела која
садрже (углавном) живину; полуготова јела која
садрже (углавном) дивљач; полуготова јела која
садрже (углавном) поврће; полуготова јела која
садрже (углавном) воће; полуготова јела која садрже
(углавном) јаја; јела која су спремна за кување а која
се састоје углавном од меса, рибе, живине, дивљачи,
воћа, поврћа и / или јаја; протеинске супстанце,
наиме, млеко, сладолед, сир, јаја, јогурт, немлечни
сир, немлечни сладолед, немлечни јогурти; умаци.
Кл. 31: свеже воће и поврће; семенке; природне
биљке и цвеће; храна за животиње; сува животињска
храна; конзервирана храна за псе; храна за штенце;
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нутритивно комплетна сува храна за псе; посластице
за животиње на бази меса и чоколаде; бисквити за
животиње; нутритивна храна за старије животиње;
конзервирана храна за мачке; храна за мачиће;
нутритивно комплетна сува мачија храна; стеља за
животиње; подлоге за мале животиње; посластице за
мале животиње; семе за птице; масне куглице за
птице; рибља храна у форми пелета или пахуљица;
декоративне водене биљке за акваријум; храна за
куниће и зечеве; адитиви за животињску храну који
нису за медицинску употребу; сено; слама.
Кл. 32:
пиво; минерална и газирана вода;
безалкохолна пића; воћни напици и сокови; сокови
од поврћа; освежавајућа без алкохолна пића; коле;
лимунаде; сода; пиво од ђумбира; енергетска пића;
сирупи и други препарати за прављење напитака.
Кл. 34: артикли за пушаче; пепељаре, шибице;
упаљачи за цигарете; папир за увијање цигарета;
електронске цигарете; течни раствори за употребу у
електронским цигаретама; распршивачи, атомизери,
картомизери и парилице за електронске цигарете.
Кл. 35: услуге малопродаје, малопродаје путем
интернета и услуге малопродаје поштом преко
наруџбеница у вези са оглашавањем и продајом
хидрантних крем а, антиперспирантних дезодоранса,
пасти за зубе, освеживача ваздуха, есенцијалних уља
за освеживаче ваздуха, мирисног уља за паљење,
дијеталне хране и супстанци прилагођених за
медицинску употребу, препарата за стерилисање
бочица за храњење беба, уложака за инконтиненцију,
гаћица
за
инконтиненцију,
пелена
за
инконтиненцију, санитарних уложака, санитарних
гаћица, санитарних пелена, лубриканата за личну
сексуалну употребу, сетова тестова за овулацију,
хигијенских влажних марамица, антибактеријских
влажних марамица, импрегнираних медицинских
марамица, импрегнираних антисептичких марамица,
дезинфекционих средстава, освеживача ваздуха,
освеживача ваздуха за аутомобиле, спреј ева за
освежавање ваздуха, пуњења за освеживаче ваздуха,
посуда од алуминијумске фолије, металне робе,
ситних металних предмета, затварача од обичног
метала, зидних анкера од метала, типлова за зид од
метала, металних кука, металних вијака, металних
матица, металних екс ера и металних закивака,
металних спојница полица, постоља, ормарића,
спојница за електричне алате, ручних алата и ручних
справа, ножева, одвијача, наставака за одвијаче и
утичне кључеве, кљешта за хватање, кључева за
матице, кључева полуга за постављање гума,
оштрача ножа, пиштоља за спајање, мистрија,
глодалица (ручни алат), великих маказа, шишача,
кука за стругање, ваљака за шавове, ножева за
одстрањивање изолације, алата за гуљење жица,
мистрија, алата за чишћење четки, скалпела,
вишенаменских ножева, ножева скалпела, сечива,
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дугих хватаљки, сврдла за ручне алате и тестера за
ручне алате, пиштоља за пуњење пукотина,
баштованских алата, бријача, метални х ручки за ручни
алат, љуштилица за поврће, ножева за танко сечење
воћа и поврћа, ренда за воће и поврће, апарата и
инструмената за подучавање, обуку и мерење,
калкулатора, уређаја и инструмената за снимање,
складиштење, пренос и репродукцију аудио, визуелних
и аудио визуелних података, оптичке робе, наочара,
наочара за сунце, каблова за интерфејс за дигитални
аудио/видео пренос, навлака за каблове, сувих батерија,
литијумских батерија, алкалних батерија, батерија и
пуњача за електронске цигарете, унапред снимљених
компакт дискова, унапред снимљени двд-ова, штитника
за екран, сочива за фотоапарате, продужних каблова за
тв антене, сим картица, шоља за храњење беба,
кондома, сексуалних помагала, огрлица, минђуша,
наруквица, накита за глежњеве ногу, прстења, накита за
пирсинг, имитација накита, драгог камења, хоролошких
и хронометријских инструмената, кутија за накит,
торбица за накит, постоља за накит, врећица и кутија за
поклоне од папира, пластике или картона, украса од
папира, фото албума, свески, адресара, рођенданских
споменара, штампаних налепница, подлога за
подсетнике, роковника, албума, личних роковника,
картица и картица са порукама, папира за писање и
коверти, регистратора, папирнатих или картонских
прстенова за салвете, подметача или картона, картица
са именима за столове, слика и постера, материјала за
обуку и наставу, графикона, школских табли, табли за
цртање и штафелаја, цртежа који се копирају на
подлогу, пресликача, нацрта, и глобуса, лепкова и
средстава за лепљење, папирних салвета за бебе и децу,
слова абецеде и бројчаних симбола, папирних чашица и
омота за колаче, врећица за забаву од папира или
пластике,
папирних
заставица,
транспарената,
надстолњака и значки, шаблона, папирних калупа за
печење, танке фолија, шаблона за нокте, металних
ручки за ваљке за бојење, посуда, кутија и лимених
посуда за посип за мачке, кеса за облагање посуда за
посип за мачке, подлога за мачке, подлога за псе,
играчки за жвакање, кесица за псећи измет, рукавица за
тимарење кућних љубимаца, шишача за шишање паса,
корпи и кревета за псе и мачке, идентификационих
привезака за псе, вратанаца за мачке/псе, клапни за
улазак/излазак паса и мачака, кутија, омота за картице,
сунцобрана, торби и каишева за алате (празних),
новчаника за документа, корица за пасоше, омота за
кредитне картице, производа за жвакање од сирове
коже, ручки, украса, корпи, кутија, полица, трофеја,
плакета, плаката, граничника за врата, корпи, зидних
украса, затварача од плуте, паноа од плуте, затварача од
плуте за боце и посуде, штапова од бамбусова, штапова
од трске за подупирање цвећа, трске за подупирање
биљака (штапова), посуда за биљке, бачви, корпи од
прућа, шкољки, украса од шкољки, подлога за
ЗИС / RS / IPO
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пресвлачење беба, чачкалица за зубе са држачима,
корита и шоља за храњење, посуда и корита за пиће,
птичијих кавеза, посуда за отпад, посуда за тамјан,
металних ручки за метле, дечијих четки за косу, када за
бебе, посуда од прућа за биљке, пластичних посуда за
биљке, посуда за биљке од смоле, дрвених посуда за
биљке, пређа и конца, пређа за плетење, конца за
плетење, шиваће пређе, шиваћег конца, покућства од
текстила, , чаршава за дечје креветиће, ћебади за дечје
креветиће, платнених ограде за дечје креветиће,
шпенадли, игала, прибора за косу, аутоматских игара
(машина), смрзнутог, и куваног поврћа, ком пота,
морских плодова, конзервираног воћа и поврћа,
сушеног, куваног или прерађеног, препарата
направљених од горе наведене робе, супе, хладних
десерта, салата, пића на бази млечних производа,
слатких намаза, пикантних намаза, надева, хране за
ужину, готових јела која садрже (углавном) месо,
готових јела која садрже (углавном) рибу, готових јела
која садрже (углавном) морске плодове, готових јела
која садрже (углавном) живину, готових јела која
садрже (углавном) дивљач, готових јела која садрже
(углавном) поврће, готових јела која садрже (углавном)
воће, готових јела која садрже (углавном) јаја,
полуготових јела која садрже (углавном) месо,
полуготових јела која садрже (углавном) рибу,
полуготових јела која садрже (углавном) морске
плодове, полуготових јела која садрже (углавном)
живину, полуготових јела која садрже (углавном)
дивљач, полуготових јела која садрже (углавном)
поврће, полуготових јела која садрже (углавном) воће,
полуготових јела која садрже (углавном) јаја, јела која
су спремна за кување а која се састоје углавном од
меса, рибе, живине, дивљачи, воћа, поврћа и / или јаја,
протеинских супстанци, наиме, млека, сладоледа, сира,
јаја, јогурта, немлечног сира, немлечног сладоледа,
немлечног јогурта; умака, стеља за животиње, подлога
за мале животиње, хране за куниће освежавајућих без
алкохолних пића, коле, енергетских пића, пепељара,
упаљача за цигарете, папира за увијање цигарета,
електронских цигарета, течних раствора за употребу у
електронским цигаретама, распршивача, атомизера,
картомизера и парилица за електронске цигарете.
(111) 79889
(210) Ж- 2020-1127

(181) 08.07.2030.
(220) 08.07.2020.
(151) 01.03.2021.
(732) Makpharm D.O.O, Folnegovićeva 1/A, 10000,
Zagreb, HR
(740) Адвокат Дарко Д. Чорић, Краљице Наталије 68,
11 000, Београд
(540)

Ж
(111) 79890
(210) Ж- 2020-1401

(181) 19.08.2030.
(220) 19.08.2020.
(151) 01.03.2021.
(732) THE FUN & FIT COMPANY d.o.o. Beograd,
Батајнички пут 12, 11080, Земун, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, црвена.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће.
Кл. 30: пиринач; брашно и производи од житарица;
додаци јелима; зачини; конзервисано и зачинско
биље; сирће; сосови и други додаци јелима.
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) 79891
(210) Ж- 2020-1307

(181) 04.08.2030.
(220) 04.08.2020.
(151) 01.03.2021.

(300) 88839687 18.03.2020. US.
(732) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw
Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MYBIXITY
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79892
(210) Ж- 2020-1043

(181) 25.06.2030.
(220) 25.06.2020.
(151) 01.03.2021.
(732) MILENA STOJANOVIĆ PR SALON ZA
NEGU TELA PLAZA BEAUTY CENTER
BEOGRAD, Господар Јованова 43, Београд, RS

ALSEMOL
(511) Кл. 5: лекови за људску употребу.

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Сања П. Ћетковић, Војводе Миленка
30-32, Београд
(540)

(111) 79895
(210) Ж- 2020-1317

(181) 04.08.2030.
(220) 04.08.2020.
(151) 02.03.2021.
(732) Иван Обрадовић, Станоја Главаша 30, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Вук Божовић, Булевар деспота
Стефана 81, 11000, Београд
(540)

GUYA
(531) 18.03.21; 26.03.04; 27.01.05; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02
(591) бела, златна, циклама.
(511) Кл. 3:
козметички сетови; козметика.
Кл. 44: услуге салона лепоте; масажа.
(111) 79893
(210) Ж- 2020-1308

(181) 04.08.2030.
(220) 04.08.2020.
(151) 01.03.2021.

(300) 88839686 18.03.2020. US.
(732) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw
Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FAZBIXITY
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79894
(210) Ж- 2020-236

(181) 20.02.2030.
(220) 20.02.2020.
(151) 01.03.2021.
(732) Monus d.o.o. Beograd-Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

(511) Кл. 3:
уља лимуна, вода од лаванде,
миришљаве воде, тоалетне воде, етарске есенције,
етарска уља, екстракти цвећа [парфеми], базе за
цветне парфеме, ароме за колаче [етарско уља],
јасминово уље, уље од лованде, уља за парфеме и
мирисе, ружино уље, мирисна мента [еторско уље],
мента за парфимеријске производе, ароматична уља
[етарска уља], ароме за пића [еторска уља].
Кл. 30: ароматични додаци за храну, додаци јелима,
кари, каранфилић, бибер, зачинска паприка, ментол
за посластиие, шафран [зачин], есенције за исхрану
изузев еторскик есенција и еторских уља, зачински
додаци, ароме које нису етарско уља, ароме за пића
изузев етарских уља, чау-чау [зачин], прерађено семе
за употребу као зачин.
Кл. 33: ракије од свих врста трава и воћа, шљивовица,
ликер од пеперминта, воћни екстракти, алкохолни,
битери, аперитиви, дестилована пића, јабуковача,
коктели, дигестиви [ликери и жестока пића], вино, џин,
ликери, медовина, киршч, вишњевача, жестока пића,
бренди, крушковача, саке, виски, алкохолна есенције,
алкохолни екстракти, алкохолна пића изузев пива,
водка, помешана алкохолна пића која нису на бази
пива, алкохолна пића на бази шећерне трске,
дестилована алкохолна пића на бази житарица.
(111) 79896
(210) Ж- 2020-1314

(181) 05.08.2030.
(220) 05.08.2020.
(151) 02.03.2021.
(732) Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident
Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park,
B37 7YN Birmingham , UK
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

QUALIFIER CORE
(511) Кл. 12: пнеуматске гуме.
(531) 19.03.03; 26.01.06; 27.05.01
(511) Кл. 34: дуван за замотавање; производи од
дувана; дуван за жвакање; филтери за цигарете;
цигарете; цигаре.
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(111) 79897
(210) Ж- 2020-1244

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 02.03.2021.
(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ
И СУЛУГЕ ЈУПРОМ ДОО ШАБАЦ, Васе
Пелагића б.б.-обилазни пут, 15000, Шабац, RS
ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Јелена Босанац, Змаја од Ноћаја бр.
13/10, 11000, Београд
(540)

(531) 07.03.11; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) зелена, црна, бела.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларисјки материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларисјке 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; чешљеви и сунђери; четке; прибор
за чишћење; стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе.
(111) 79898
(210) Ж- 2020-1454

(181) 31.08.2030.
(220) 31.08.2020.
(151) 03.03.2021.
(732) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA (doing business as SEKISUI CHEMICAL
CO., LTD.), a corporation organized and existing
under the laws of Japan, Manufacturers and
Merchants of, 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka, 530-8565, JP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SEKISUI
(511) Кл. 17: неметалне спојнице за цеви; цевни
прикључци, неметални; спојнице за цеви; цевни
омотачи, неметални; муфови за цеви, неметални;
заптивачи за цеви; заптивни прстенови; ојачавајући
материјали за цеви, који нису од метала; смеше за
спајање заптивки; пуњења за проширења на
спојевима; вештачке смоле, полупрерађене; вентили
од гуме или вулканизованог влакна; савитљиве

ЗИС / RS / IPO

Ж
неметалне цеви; савитљиве пластичне цеви; акрилне
фолије, листови, плоче и филм који се употребљавају у
међуслојевима приликом производње ламинираног
стакла; пластичне фолије које се користе за
ламинирање стакла за прозоре и врата стамбених и
пословних простора; пластични међуслој за употребу
приликом
ламинирања
сигурносног
стакла;
ламинирана пластична фолија која се користи на
прозорима стамбених објеката и прозорима аутомобила
за изолацију звука; ламинирана пластична фолија која
се користи на прозорима стамбених објеката и
прозорима аутомобила за заштиту од сунчеве
светлости; соларна пластична фолија која се
употребљава за ламинирање стакла; пластични листови
и фолија који се употребљавају приликом израде
ламинираних безбедносних стакала; полупрерађене
пластичне фолије, које нису за увијање; полупрерађена
пластика; смоле у екструдираном стању за општу
индустријску употребу, синтетичке смоле у
екструдираном стању за општу индустријску употребу;
грађевинска изолација за изолацију зграда од влаге;
материјали за звучну изолацију за зграде и машине;
вентили од гуме или вулканизованих влакана, који нису
делови машина; спојнице; цеви за фабричка
постројења; заптивачи; електроизолациони материјали;
пластичне фолије за употребу у пољопривреди;
пластична пена; пластична интермедијарна фолија за
сигурносно
стакло;
пластични
полуобрађени
производи; лепљиве траке које се употребљавају за
увијање и паковање; подлошке; лепљиве траке
осетљиве на притисак које се користе у производњи
електронских делова, као што су полупроводничке
плочице и керамички кондензатори; фолије за
обележавање од вештачке смоле премазане лепљивим
средствима; пластични полуобрађени производи у
облику листова; самолепљиве траке за фарбање;
композитни материјали од смоле и пластике; пластични
композитни материјали ојачани фибергласом; лепљиве
траке за индустријске потребе; пластична фолија
топљива у води; пенасти листови од смоле; незапаљиви
уретански производи; ојачане уретанске плоче;
пластичне мембране сачињене од шупљих влакана;
пластичне цеви које се употребљавају за облагање
унутрашње површине канализационих цеви и
пластични прикључци за цеви који се употребљавају са
наведеним пластичним цевима; пластични листови за
пригушивање вибрација; материјали за звучну
изолацију од камене вуне (који се не употребљавају за
градњу); хемијска влакна која нису за текстилну
употребу; изолационе рукавице; пловне преграде
против загађивања; гума (сирова или полуобрађена);
гумени гајтани и врпце; азбестни гајтани и жице;
ватрогасна црева; материјали за апсорбовање звука за
подове, зидове и плафоне; лепљиве траке које нису за
канцеларијску,
медицинску
или
употребу
у
домаћинству; пластични композитни материјали
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ојачани карбонским влакнима; заптивни материјали;
материјали за филтрирање сачињени од полуобрађене
пластичне пене; изолациони ватростални материјали;
латекс (гума); течна гума; испуне од гуме или пластике;
супстанце за изоловање грађевина од влаге; синтетичко
дрво; антистатички материјали; крута уретанска форма;
сирова или полуобрађена синтетичка гума; гумени
листови и цеви за апсорбовање радио таласа; сирова
или полуобрађена смола; пластични полуобрађени
производи за апсорбовање радио таласа; пластични и
гумени материјали за звучну изолацију; топлотно
проводљиви еластомер; еластомер за апсорбовање
радио таласа; променљиви термопроводни еластомер;
еластомери који ослобађају енергију; пластични и
гумени сунђери; гума за пригушивање; пластични
полуобрађени производи за пригушивање; водоотпорне
заптивне масе; водоотпорна паковања; проводљиве
слојевите пластичне фолије; обликована силиконска
гума која се употребљава као материјал за спајање;
изолациони гумени листови.
Кл. 19: неметалне цеви за градњу; кишни олуци;
дрвени железнички прагови; заптивачи који се користе
у изградњи и грађевинарству; траке за очвршћивање
које се користе у грађевинарству; композитни
материјали од карбонских влакана и смоле који се
користе у изградњи или грађевинарству; пластичне
плоче за грађевинарство или изградњу; пластични
листови за грађевинарство или изградњу; керамички
грађевински материјали, цигла и ватростални
производи; грађевински материјали сачињени од
линолеума за причвршћивање за већ постојеће зидове и
подове; пластични грађевински материјали; синтетички
грађевински материјали; асфалт и материјали од
асфалта који се користе за изградњу или
грађевинарство; гумени материјали за изградњу или
грађевинарство; малтер (за грађевинске потребе);
материјали од креча за изградњу или грађевинарство;
материјали за изградњу или грађевинарство од гипса;
текстилне мреже против урушавања камења
(грађевински материјал); сетови за склапање
монтажних објеката, неметални; цемент и његови
производи; дрвна грађа; грађевински камен;
грађевинско стакло; окови за спојеве, неметални; плоче
и прах од неорганских влакана; гипсане плоче; катран и
смола; неметални преносиви стакленици за употребу у
домаћинству; вештачки гребени за рибе, неметални;
подметачи за спречавање ерозије који садрже семе
биљака; саобраћајни знаци, несветлећи и немеханички,
неметални; зидани резервоари за складиштење
течности за индустријске потребе; зидани резервоари за
воду за индустријске потребе; зидани танкови за воду
за кућне потребе; вентили за цевоводе; даске за скакање
у воду, неметалне; листови и плоче од пенасте смоле за
изградњу; водоотпорни грађевински материјали за
складиштење и снабдевање водом; рачвасте цеви,
неметалне; оплате за грађевинарство; сифони
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(вентили), неметални и не од пластике; хидрауличне
цеви, неметалне; цеви за воду, неметалне; круте цеви,
неметалне, за грађевинарство; канализационе цеви,
неметалне; арматуре за цеви, неметалне; преградне
цеви, неметалне; одводне цеви, неметалне; поклопци
шахтова, неметални; калупи за грађевинарство,
неметални; пластичне цеви за грађевинарство;
железничке везе, споне од синтетичке смоле; плочице
за грађевинарство; композитни материјали од смоле и
пластике за грађевинарство; пластични композитни
материјали ојачани стакленим влакнима који се
користе у грађевинарству; плоче од пенасте смоле за
грађевинарство; ојачани уретан и ојачане уретанске
плоче; сифони; цеви од синтетичке смоле за
грађевинарство или изградњу.
(111) 79899
(210) Ж- 2020-1276

(181) 23.07.2030.
(220) 23.07.2020.
(151) 03.03.2021.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEITSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, Обреновац, RS
(540)

Spazdiaxon
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, дијететски
додаци (додаци исхрани), дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(111) 79900
(210) Ж- 2020-1442

(181) 27.08.2030.
(220) 27.08.2020.
(151) 03.03.2021.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo , Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

RIVER
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79901
(210) Ж- 2020-1037

(181) 24.06.2030.
(220) 24.06.2020.
(151) 03.03.2021.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Blisserigo
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати;- дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храна за бебе; -дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
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(111) 79902
(210) Ж- 2020-814

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) Advanced New Technologies Co., Ltd., Cayman
Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman KY1-9008, KY
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ANT
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спашавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
механизми за апарате који се покрећу новцем;
регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду
података и рачунари; компјутерски софтвер;
компјутерски програми; компјутерски софтвер у
облику апликације за мобилне уређаје и рачунаре;
софтверске апликације за употребу са мобилним
уређајима; софтвер за процесуирање електронских
плаћања за друге и од других; компјутерски софтвер
и софтверске апликације које се користе у вези са
финансијским
услугама,
финансијским
трансакцијама,
електронском
трговином,
електронским плаћањем, разменом страних валута,
услугама трговине и посредовања и саветодавним
услугама
о
инвестирању;
софтвер
за
аутентификацију;
компјутерски
софтвер
и
компјутерске софтверске апликације (који се могу
преузети); софтвер за размену тренутних порука;
софтвер за дељење датотека; комуникацијски
софтвер за електронску размену података, аудио и
видео
садржаја,
слика
и
графика
путем
компјутерских,
мобилних,
бежичних
и
телекомуникационих мрежа; компјутерски софтвер
за обраду слика, графика, аудио и видео садржаја и
текста; компјутерски софтвер који се може
преузимати који олакшава електронски пренос
информација, података, докумената, гласа и слика
преко Интернета; компјутерски софтвер који се може
преузимати који омогућава корисницима да
учествују на онлајн састанцима и часовима, са
приступом подацима, документима, сликама и
софтверским
апликацијама
кроз
Интернет
претраживач; компјутерски софтвер који се може
преузети, за приступ, преглед и управљање
удаљеним компјутерима и компјутерским мрежама;
софтвер за рачунарство у облаку који се може
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преузимати; софтвер који се налази у облаку, а који
се може преузимати; компјутерски софтвер за
праћење и процену купаца и личног понашања у вези
са одлукама које се тичу куповине; компјутерске
софтверске апликације за употребу у вези са
очувањем животне средине, климатским променама
и компензацијом за емисију угљеника; онлајн
електронске публикације (које се могу преузети са
интернета или са компјутерске мреже или из
компјутерске
базе
података);
електронске
публикације које се могу преузимати, у облику
часописа, чланака, брошура, лифлета, техничких
спецификација,
информационих
материјала,
приручника у областима пословања, електронске
трговине, информационих технологија, рачунарства
у облаку, телекомуникација, интернета, обука у вези
са пословањем и електронском трговином,
управљања пословањем, продајом, маркетингом и
финансијама; компјутерске периферне јединице;
ноутбук рачунари; лаптоп рачунари; преносиви
рачунари; ручни рачунари; лични дигитални
асистенти; лични медиа плејери; мобилни телефони;
паметни телефони; дигиталне камере; батерије,
пуњачи за батерије; рачунарске радне станице;
рачунарски
сервери;
компјутерски
и
телекомуникациони мрежни хардвер; компјутерски
мрежни адаптери, прекидачи, рутери и чворови;
бежични и жични модеми и комуникационе картице
и уређаји; држачи за лаптоп; торбе за рачунаре;
апарти за гашење пожара; компјутерски хардвер и
фирмвер; аутомобилски системи за навигацију;
компакт дискови; дигитална музика (која се може
преузети
са
интернета);
телекомуникацијски
апарати; подлоге за мишеве; слушалице за мобилне
телефоне; додаци за мобилне телефоне; игре, слике,
биоскопски филмови, филмови и музика који се могу
преузети; системи за аларме; безбедносне камере;
мобилне радио и телевизијске јединице за
емитовање; опрема за телевизијско емитовање;
камере; видео камере; слушалице; слушалице које се
носе у увету; звучници; уређаји и опрема за глобално
позиционирајући систем [ГПС]; програми и софтвер
за компјутерске, електронске и видео игре
(укључујући и софтвер који се може преузети са
интернета); дисплеји од течних кристала за
телекомуникациону и електронску опрему; сет топ
бокс;
даљински
управљачи;
програми
за
складиштење података; електронске табле са
натписом; кодиране или магнетне банковне
кредитне, дебитне, готовинске, платне, телефонске и
идентификационе картице; аутоматски банкомати;
читачи електронских књига; тонер кертриџи, празни,
за штампаче и фотокопире; уређаји за надгледање
беба; видео уређаји за надгледање беба; поклопци за
фотографска сочива; таблет рачунари; кодиране
кључ картице; 3Д наочаре; меморијске картице за
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машине за видео игре; носиви рачунари, паметни
телефони, монитори, дисплеји, компјутерски
хардвер, уређаји за праћење активности, аудио
опрема,
апарати
за
комуникацију,
телекомуникациони
апарати,
компјутерски
периферни уређаји, носиви медиа плејери и
дигитални електронски уређаји за комуникацију;
носиви рачунари, паметни телефони, монитори,
дисплеји, компјутерски хардвер, уређаји за праћење
активности, аудио опрема, апарати за комуникацију,
телекомуникациони
апарати,
компјутерски
периферни уређаји, носиви медиа плејери и
дигитални електронски уређаји за комуникацију који
се користе за олакшавање трансакција плаћања
путем електронских средстава и како би дозволили
купцима да приступе финансијским информацијама
и информацијама о банковном рачуну и да врше
трансакције банковних послова; носиви рачунари,
паметни
телефони,
монитори,
дисплеји,
компјутерски хардвер,
уређаји за праћење
активности, аудио опрема, апарати за комуникацију,
телекомуникациони
апарати,
компјутерски
периферни уређаји, носиви медиа плејери и
дигитални електронски уређаји за комуникацију који
могу да пруже приступ бежичним комуникацијским
мрежама,
телекомуникационим
мрежама
и
интернету; мобилне апликације које се могу
преузети за употребу са носивим рачунарима,
паметним телефонима, мониторима, дисплејима,
компјутерским хардвером, уређајима за праћење
активности,
аудио
опремом,
апаратима
за
комуникацију, телекомуникационим апаратима,
компјутерским периферним уређајима, носивим
медиа плејерима и дигиталним електронским
уређајима за комуникацију; компјутерске софтверске
апликације за употребу са носивим рачунарима,
паметним телефонима, мониторима, дисплејима,
компјутерским хардвером, уређајима за праћење
активности,
аудио
опремом,
апаратима
за
комуникацију, телекомуникационим апаратима,
компјутерским периферним уређајима, носивим
медиа плејерима и дигиталним електронским
уређајима за комуникацију; кодиране или магнетне
припејд платне, банковне, кредитне, дебитне,
готовинске и идентификационе картице.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
послови; послови везани за непокретности; клиринг
и усклађивање финансијских трансакција путем
глобалне рачунарске мреже; онлине банкарске
услуге и финансијске услуге; услуге кредитних
картица, процесуирање и пренос рачуна и уплата, и
пружање осигурања за финансијске трансакције;
услуге преноса средстава; пренос средстава
електронским путем за друге; пренос уплата за друге
путем интернета; финансијске услуге у области
услуга обраде рачуна и уплата; организовање и
184

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3
управљање лизингом и закупом; изнајмљивање и
лизинг непокретности; процена непокретности;
валуација непокретности; финансијске услуге у вези
са непокретностима, инвестирање у непокретности;
брокерске услуге у вези са непокретностима; услуге
агенција за непокретности; услуге стамбених
агенција;
услуге
актуара;
управљање
непокретностима и консалтинг услуге; убирање
најамнине;
изнајмљивање
канцеларија
(непокретности); изнајмљивање апартмана и станова;
пружање
финансијских
информација
путем
интернета; услуге депозита и услуге издавање
путничких ваучера; улагање капитала; финансијске
евалуације [осигурање, банкарство, непокретности];
финансијске и услуге управљања активом;
осигурање и финансијске услуге; финансијске услуге
пружене путем телекомуникацијских средстава;
финансијске консалтинг и саветодавне услуге;
онлине банкарство; банкарске услуге пружене
онлине са рачунарских база података или интернета;
услуге посредовања у промету са хартијама од
вредности, услуге нотирања цена на берзи;
посредовање у вези са акцијама и обвезницама,
финансијске анализе; услуге дебитних картица,
услуге платних картица и услуге чековне гаранције;
банкарске, услуге штедних рачуна и инвестиционе
услуге; услуге финансијског клиринга; кредитна
верификација
путем
глобалне
рачунарске
информационе
мреже;
електронске
услуге
управљања ризиком кредита; услуге електронског
плаћања за куповину и електронског плаћања
рачуна; задуживање финансијских рачуна и кредитне
услуге; електронске банкарске услуге; издавање
претплатничких картица, платних картица и
дебитних картица; услуге телефонских кредитних
картица; информативне услуге у вези са финансијама
и осигурањем, пружене онлине са рачунарске базе
података или интернета; агенција за прикупљање
накнада за гас и електричну енергију; процена
антиквитета; процена уметничких дела; процена
накита; процена половних возила; снабдевање
пореским информацијама (финансијске услуге);
прикупљање прилога за добротворне фондове;
организовање
добротворног
прикупљања;
добротворно прикупљање; изнајмљивање машина за
бројење или обраду папирног новца и кованица;
изнајмљивање банкомата или аутоматизованих
машина за издавање готовине; услуге онлајн
плаћања; организовање финансија за грађевинске
пројекте; издавање ваучера; пружање услуга
електронског трансфера средстава; мењачке услуге,
услуге издавања готовине, пружање припејд картица
или токена, услуге трансфера новца; укључујући све
горе наведене услуге пружене електронским путем;
консалтинг, информативне и саветодавне услуге у
вези са електронским трансфером средстава; услуге
ЗИС / RS / IPO
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трансфера стране валуте; размена страних валута;
трговина валутама; пословање у вези са валутама;
посредовање у вези са валутама; финансијске
трансакције путем блокчејна; пружање услуга
добротворног прикупљања у вези са компензацијом
за емисију угљеника; посредовање у компензацији за
емисију угљеника; финансијско спонзорисање
програма компензације за емисију угљеника;
финансирање и улагање у пројекте смањења емисије
угљеника; улагање у програме и пројекте
компензације за емисију угљеника; улагање у
фондове за смањење емисије угљеника; пружање
зајмова; пружање привремених зајмова; консалтинг,
информативне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживања
и пројектовања у вези са њима, услуге индустријских
анализа и истраживања; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера; софтвер у виду
сервиса (СааС); блокчејн у виду сервиса (БааС);
кодирање,
декодирање
и
аутентификација
информација, порука и података; пружање услуга
корисничке
аутентификације
користећи
биометријску аутентификацију, препознавање лица,
отисак прста, препознавање гласа и друге типове
хардверске
и
софтверске
технологије
за
аутентификацију приликом пружања финансијских
услуга, електронске трговине, донација, праћења
лиценцираних
производа
и
ангажовања
обожаватеља; услуге обезбеђивања података; ИТ
безбедност, заштита и обнова; анализе рачунарских
безбедносних претњи за заштиту података; пружање
услуга безбедности за рачунарске мреже, приступ
рачунару
и
компјутеризоване
трансакције;
сертификација (контрола квалитета) података путем
блокчејна;
аутентификација
података
путем
блокчејна; укључујући све претходно наведене
услуге у вези са системима плаћања; рачунарске
услуге у вези са преносом информација, података,
докумената и слика преко интернета; услуге
провајдера апликација (АСП), наиме, хостиг
рачунарских софтверских апликација за друге;
услуге провајдера апликација (АСП) за пружање
софтвера у области веб заснованих конференција,
аудио
конференција,
електронских
порука,
колаборације докумената, видео конференција, и
обраде гласа и позива; пружање онлине софтвера
који се не могу преузимати за олакшавање
интероперабилности више софтверских апликација;
услуге техничке подршке у вези са рачунарским
софтвером и апликацијама пруженим онлине, путем
емаил-а и телефона; рачунарске услуге, наиме
креирање онлине заједнице за регистроване
кориснике да учествују у расправи, добију повратну
информацију од својих вршњака, формирају
виртуелне заједнице, учествују у друштвеним
ЗИС / RS / IPO

Ж
мрежама и размењују документа; савети о
рачунарским технологијама пружени интернет
корисницима путем телефонске подршке; рачунарске
услуге у вези са креирањем индекса информација,
страница и извора на рачунарској мрежи; пружање
алата за претраживање на интернету; дизајн
рачунара, ноутбук рачунара, лаптоп рачунара,
преносивих рачунара и ручних рачунара; дизајн
личних дигиталних асистената и личних медиа
плејера; дизајн мобилних телефона и паметних
телефона; дизајн дигиталних камера; рачунарске
услуге; рачунарско програмирање; рачунарске
интеграционе услуге; услуге рачунарске анализе;
рачунарско програмирање у вези са одбраном од
вируса; услуге рачунарског системског софтвера;
услуге пројектовања софтвера; пројектовање и развој
веб-страница; хостинг веб-страница за друге;
хостинг софтвер рачунарских апликација за
претраживање и враћање информација из базе
података и рачунарске мреже; пружање техничких
информација по посебном захтеву крајњих
корисника путем телефона или глобалне рачунарске
мреже; саветодавне услуге у вези са рачунарским
софтвером; рачунарске услуге у вези са
прилагођеним претраживањем рачунарске базе
података и веб-страница; рачунарско и електронско
кодирање и декодирање сигнала; претварање
физичких података и докумената у електронске
медијске формате; тестирање производа и услуге
процене;
архитектонске
и
услуге
дизајна;
пројектовање ентеријера зграда, канцеларија и
апартмана; рачунарске информативне услуге;
мрежне информативне услуге, наиме, пружање
техничких информација у вези са рачунарима и
мрежама у области пословања и електронске
трговине; пружање рачунарских програма за
управљање
ризиком
безбедности;
услуге
рачунарских безбедносних информација, знање и
услуге тестирања; услуге осигурања квалитета;
рачунарске услуге у вези са сертификацијом
пословних трансакција и припремање извештаја у
вези са њима; рачунарске безбедносне услуге у вези
са контролом приступа рачунарима, електронским
мрежама и базама података; обезбеђивање преноса
података и трансакција путем рачунарских мрежа;
консултације у области безбедности података;
технолошке консултације у вези са безбедношћу
телекомуникација;
безбедносне
услуге
компјутеризованих
комуникационих
мрежа;
пружање информација у области интернета, светске
комуникационе
мреже
и
безбедности
компјутеризованих комуникационих мрежа и
сигурног преноса података и информација;
консалтинг услуге у области интернета, светске
комуникационе
мреже
и
безбедности
компјутеризованих комуникационих мрежа, услуге
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Ж
безбедности информација; услуге аутентификације
за безбедност рачунара; онлајн аутентификација
електронских потписа; похрањивање резервних
података ван главне локације; услуге чувања
електронских података; пружање информација о
рачунарским технологијама и програмирању путем
веб-страница; картографске услуге; рачунарство у
облаку; услуге хостинг провајдера облака; пружање
привремене употребе софтвера који се заснива на
облаку и који се не може преузети и софтвера за
рачунарство у облаку; електронско похрањивање
података; пружање виртуелних рачунарских система
и виртуелне рачунарске средине путем рачунарства у
облаку; изнајмљивање софтвера за забаву; техничко
истраживање у вези са компензацијом за емисију
угљеника; пружање информација, савета и
консултација у вези са компензацијом за емисију
угљеника и заштитом животне средине; пружање
технолошких информација о свести о животној
средини и еколошким иновацијама; тестирање
животне средине, услуге процене и праћења;
истраживања у области заштите и очувања животне
средине; истраживања и пружање научних
информација у области климатских промена; научне
и индустријске консултативне услуге у вези са
горивима, емисијом горива и угљен-диоксида и
проблемима животне средине; научна и технолошка
истраживања у вези са препорукама за смањење
угљен-диоксида на економичан начин; научне и
технолошке услуге у вези са управљањем
програмима за компензацију емисије угљеника;
истраживање животне средине, услуге управљања и
заштите;
консултативне,
информативне
и
саветодавне услуге у вези са напред наведеним
услугама.
(181) 21.10.2030.
(220) 21.10.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

(111) 79905
(210) Ж- 2020-1838

(181) 21.10.2030.
(220) 21.10.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

LOTREKA
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 79906
(210) Ж- 2020-1839

(181) 21.10.2030.
(220) 21.10.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

BELIMON
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 79907
(210) Ж- 2020-1291

(181) 27.07.2030.
(220) 27.07.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) Иван Чвркић , Кнеза Васе Поповића 12/24,
32000, Чачак, RS
(740) Адвокат Кристијан Кереши, К.А. Првог
Карађорђевића 2, Зрењанин
(540)

(111) 79903
(210) Ж- 2020-1836

AXONIN
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 79904
(210) Ж- 2020-1837

(181) 21.10.2030.
(220) 21.10.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

XELORAMIN
(511) Кл. 5: лекови.
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(531) 02.01.08; 02.01.23; 03.07.01; 03.07.24; 04.05.03;
27.01.06; 27.05.10; 27.05.12; 29.01.15
(591) плава, жуута, зелена, црвена, црна, бела.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
фотографије; папир; постери, огласни панои од
папира или картона; бележнице, нотеси, албум,
слике, штампани материјал (висока штампа);
фасцикле за списе (канцеларијски прибор);
оловке, новине, периодичне публикације; подметачи
за пивске чаше, улазнице; блокови (канцеларијски
материјал); памфлети; жигови (печати); свеске;
бележнице; фасцикле (канцеларијски материјал);
омоти
(канцеларијски
материјал);
корице
(канцеларијски материјал); коверте; материјали за
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писање; грбови (папирни печати); печати; формулари
(штампани);
канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја; графичке репродукције; цртежи, скице;
штампани роковници; дописнице, разгледнице;
штампане ствари; штампане публикације; приручници;
папир за писање; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; планови,
пројекти;
нацрти;
проспекти;
магазини
(периодични);врећице (коверте, кесе) од папира или
пластике, за паковање; школска опрема (свеске и
прибор за писање); обележивачи за књиге; честитке,
разгледнице; календари; амбалажа за флаше од папира
или картона подметачи за чаше од папира; дописнице
за најаву посебних догађаја; пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање; заставе од
папира; држачи за оловке; натписи од папира или
картона; налепнице (канцеларијски прибор); музичке
честитке, разгледнице; билтени; леци, флајери; држачи
списа, докумената (канцеларијски прибор); ваучери
транспаренти (банери) од папира; украсне папирне
заставице; беџеви са именом (канцеларијски прибор);
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим
намештаја; материјали за обуку и наставу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; услуге агенција за
пружање пословних информација; дистрибуција
рекламног материјала; пословно управљање и
организационо саветовање; непосредно оглашавање
путем поште; истраживање тржишта; пословне
процене; пословна испитивања; изнајмљивање
огласних материјала; консултације у вези са пословним
организовањем; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
пословна истраживања; услуге односа са јавношћу;
рекламирање
преко
телевизије;
преписивање
кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање
излога; услуге рекламних агенција; саветодавне услуге
у пословном управљању; манекенске услуге у циљу
рекламирања или продајних промоција; маркетиншка
истраживања; компјутерско управљање подацима;
професионалне пословне консултације; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе; пружање
пословних информација; испитивање јавног мњења;
изнајмљивање огласног простора; промоција продаје за
друге; прикупљање информација у компјутерске базе
података; системација информација у компјутерским
базама података; организовање сајмова; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; фактурисање; писање рекламних
текстова; прикупљање статистичких података; услуге
графичке обраде; материјала за рекламне сврхе;
тражење
спонзорства;
производња
рекламних
филмова; пословно управљање за спортисте;
маркетинг; услуге телемаркетинга; изнајмљивање
ЗИС / RS / IPO

Ж
продајних штандова; пружање комерцијалних и
пословних контакт информација; оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
саобраћаја са Интернет странице; оглашавање
плаћањем по клику [pey per click оглашавање];
пружање пословних информација путем Интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање);
комуникације у односима са јавношћу; консултације
о стратегији комуникације у рекламирању;
преговарање о пословним уговорима за друге;
промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских догађаја; циљни маркетинг; привремено
пословно управљање; оглашавање на отвореном.
Кл. 41: спортске и културне активности; академије
(образовне); услуге забавних паркова; услуге
разоноде; организовање такмичења [образовних или
забавних]; учење на даљину; физичко васпитање;
изнајмљивање сценског декора; снабдевање опремом
за рекреацију; издавање текстова, осим рекламних
текстова; настава, обука; образовне услуге; услуге
пружања обуке; производња филмова, који нису
рекламни филмови; издавање књига; телевизијска
забава; услуге спортских објеката; клупске услуге
[забавне или образовне]; организовање и вођење
конференција;
пружање
услуга
у
области
образовања; пружање услуга у области забаве и
разоноде; организовање изложби за културне или
образовне потребе; услуге клубова здравља
(здравствено и фитнес вежбање); услуге забаве које
пружају кампови за одмор; организовање спортских
такмичења; планирање забава [забава]; практична
настава [обука путем демонстрације]; пружање
информација које се односе на рекреативне
активности; издавање спортске опреме, осим возила;
издавање опреме за стадионе; припрема и вођење
семинара; услуге спортских кампова; припрема и
вођење симпозијума; мерење времена на спортским
догађајима; организовање и вођење радионица
[обука]; онлајн издавање електронских књига и
часописа; електронско издаваштво; фотографске
репортаже;
фотографисање;
професионално
усмеравање [саветовање у вези са образовањем или
обуком];
услуге
репортерског
извештавања;
превођење; услуге агенција за продају карата
[разонода]; организовање и спровођење концерата;
обука [тренирање]; изнајмљивање спортских терена;
услуге личног тренера [фитнес тренинг]; вођење
часова фитнеса; изнајмљивање опреме за играње;
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; организовање разгледања у пратњи
водича; услуге стављња на располагање филмова,
187

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3

Ж
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; организовање тура
пењања са водичем; пренос знања и искуства
(обучавање); образовне услуге које пружају
асистенти за лица са посебним потребама; услуге
монтаже видео записа за манифестације; режирање
филмова, осим рекламних филмова.
(181) 04.08.2030.
(220) 04.08.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) MAX-EX DOO SUBOTICA, Максима Горког
20, 24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(111) 79908
(210) Ж- 2020-1306

REBUS
(511) Кл. 29: екстра девичанско маслиново уље за
исхрану; екстра девичанско маслиново уље за
кулинарске потребе; маслиново уље за исхрану;
маслиново уље за кулинарске потребе.
Кл. 30: ароматизовано сирће; балзамико сирће;
винско сирће; воћно сирће; сирће.
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; рум; сангрија; скоч; текила; узо;
џин; шампањац; шери.
(111) 79909
(210) Ж- 2020-1311

(181) 04.08.2030.
(220) 04.08.2020.
(151) 05.03.2021.
(732) NOVA BRANDS S.A., 24, avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg, LU
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(531) 01.15.15; 25.05.25; 26.04.12; 26.04.13; 26.11.13;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, нијансе плаве, нијансе зелене.
(511) Кл. 5: храна за бебе, укључујући млеко за бебе;
млеко у праху за бебе; дијететски додаци исхрани;
дијететски додаци исхрани прилагођени за
медицинску употребу.
(111) 79910
(210) Ж- 2020-1290

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 08.03.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

HEMOSMEKT
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, нарочито
медицинска средства намењена оралној терапији
акутне
и
хроничне
дијареје
и
болне
симптоматологије ГИТ поремећаја.
(111) 79911
(210) Ж- 2020-1223

(181) 21.07.2030.
(220) 21.07.2020.
(151) 08.03.2021.
(732) "Atlantic Štark" d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 08.01.11; 08.01.19; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) циклама, бела, браон, окер, жута.
(511) Кл. 30: посластице; кекс; бисквит; вафел
производи.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 79912
(210) Ж- 2020-1221

(181) 21.07.2030.
(220) 21.07.2020.
(151) 08.03.2021.
(732) "Atlantic Štark" d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

Ж
(591) жута, браон
(511) Кл. 29: чварци, свињска маст, намаз од
чварака, маст од кобасица, дуван чварци
Кл. 30: погачице са чварцима, салчићи са пекмезом
од шљива
Кл. 39: достава робе.
(111) 79915
(210) Ж- 2020-945

(181) 18.06.2030.
(220) 18.06.2020.
(151) 09.03.2021.
(732) Sena Spirits d.o.o., Индустријска бб, 34000,
Крагујевац, RS
(540)
(531) 02.09.01; 08.01.09; 08.01.19; 26.11.13; 27.05.24;
29.01.15
(591) циклама, бела, браон, окер, жута.
(511) Кл. 30: брашно и производи од житарица;
колачи; псоластице; кекс; бисквит; вафел производи.
(111) 79913
(210) Ж- 2020-1222

(181) 21.07.2030.
(220) 21.07.2020.
(151) 08.03.2021.
(732) "Atlantic Štark" d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) Кл. 33: дигестиви (ликери и жестока пића);
жестока пића; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолни напици од воћа; арак; бренди;
дестилована жестока пића; дестилована пића;
жестока пића; крушковача; жестока пића с укусима
(алкохолна пића); аперитиви на бази дестилованих
алкохолних пића.
(111) 79916
(210) Ж- 2020-492

(531) 02.09.01; 05.05.01; 08.01.10; 08.01.22; 20.05.14;
26.11.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) циклама, жута, бела, браон, окер, црвена.
(511) Кл. 30: брашно и производи од житарица;
колачи; псоластице; кекс; бисквит; вафел производи.
(111) 79914
(210) Ж- 2020-963

(181) 19.06.2030.
(220) 19.06.2020.
(151) 08.03.2021.
(732) Ненад Живанов, Народног фронта бр. 68,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(181) 03.04.2030.
(220) 03.04.2020.
(151) 09.03.2021.
(732) Compagnie Financière et de Participations
Roullier, 27 avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINTMALO, FR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

EURONATURE
(511) Кл. 1: хемијски производи; производи на бази
минерала и /или на бази органских материја за
употребу у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; гнојива; ђубрива и додаци за побољшање
земљишта.
(111) 79917
(210) Ж- 2020-1320

(181) 06.08.2030.
(220) 06.08.2020.
(151) 09.03.2021.
(732) STAMEVSKI d.o.o., Карађорђева 9,
22300, Стара Пазова, RS
(531) 07.03.02; 09.01.11; 09.01.20; 25.01.25; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.07
ЗИС / RS / IPO
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(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(740) Адвокат Марко Вељовић, Адмирала Гепрата 4,
Београд
(540)

(531) 25.01.25; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.10; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, црна.
(511) Кл. 5:
дијететска храна прилагођена за
медицинске намене; протеински додаци исхрани;
додаци исхрани.
Кл. 29: сушено и кувано воће, желеи, џемови,
компоти.
Кл. 30: производи од житарица, колачи, посластице,
сладоледи.

(531) 05.07.02; 05.13.11; 09.09.01; 19.07.01; 25.01.15;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, жута.
(511) Кл. 32: јечмено вино (пиво).

(111) 79918
(210) Ж- 2020-1505

(111) 79920
(210) Ж- 2020-1455

(531) 01.15.15; 15.07.01; 26.02.05; 27.03.15; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена (пантоне 186ц)плава (пантоне 294ц)
(511) Кл. 1: антифриз;кочиона течност; препарати за
каљење метала; расхладна средства за моторе возила;
смеше за резање навоја; течност за серво управљање;
течности за хидрауличне системе; трансмисионе
течности; уље за преноснике.
Кл. 3: течности за чишћење ветробрана; уља за
чишћење.
Кл. 4:
индустријска уља; индустријске масти;
мазива; масти за подмазивање; моторна уља; уља за
уклањање
оплате
[грађевинска];
уље
за
подмазивање; течности за сечење.

(531) 18.01.21; 19.08.01; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.22;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) окер, бела, тегет, светло сива, светло плава
(511) Кл. 32: пива; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за прављење напитака.

(111) 79919
(210) Ж- 2020-1297

(111) 79921
(210) Ж- 2020-1468

(181) 09.09.2030.
(220) 09.09.2020.
(151) 09.03.2021.
(732) Hemolub, Партизанска бб, Крњешевци,
Стара Пазова, RS
(540)

(181) 31.07.2030.
(220) 31.07.2020.
(151) 09.03.2021.
(732) Душан Димитријевић Предузетник
угоститељска радња CAFFE ZALE, Заге Маливук
25, Београд, Палилула, Крњача, RS
190

(181) 31.08.2030.
(220) 31.08.2020.
(151) 10.03.2021.
(732) Carlsberg Srbija d.o.o., Пролетерска 17, 21413,
Челарево, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(181) 02.09.2030.
(220) 02.09.2020.
(151) 10.03.2021.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
ЗИС / RS / IPO
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(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

TADESTA
(511) Кл. 5: пестициди, препарати за уништавање
штеточина, фунгициди, хербициди и инсектициди.
(111) 79922
(210) Ж- 2020-1463

(181) 01.09.2030.
(220) 01.09.2020.
(151) 10.03.2021.
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043,
Mountain View, California, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

(531) 26.03.01; 26.03.03; 26.03.04; 26.03.07; 26.15.07;
27.05.01; 29.01.15
(591) плава, црвена, жута, зелена и сива.
(511) Кл. 9: компјутерски софтвер за пренос и
приказивање дигиталних садржаја, аудио радова,
визуелних
радова,
аудиовизуелних
радова,
електронских публикација, књига, филмова и музике;
компјутерски софтвер за прегледавање и приступање
дигиталним садржајима, компјутерском софтверу,
компјутерским игрицама, аудио радовима, визуелним
радовима, аудиовизуелним радовима, електронским
публикацијама, књигама, филмовима и музици.
Кл. 35: услуге он-лине малопродаје дигиталних
садржаја, компјутерских софтверских програма,
компјутерских игрица, аудио радова, визуелних
радова, аудиовизуелних радова, електронских
публикација, књига, филмова и музике; услуге онлине малопродаје компјутерског хардвера и
мобилних уређаја.
(111) 79923
(210) Ж- 2020-1467

(181) 02.09.2030.
(220) 02.09.2020.
(151) 10.03.2021.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

LORTAMA
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 5: пестициди, препарати за уништавање
штеточина, фунгициди, хербициди и инсектициди.
(111) 79924
(210) Ж- 2020-1456

(181) 01.09.2030.
(220) 01.09.2020.
(151) 10.03.2021.
(732) ABV Distribucija doo Beograd, Аутопут за
Загреб бр. 18, Београд, RS
(540)

(531) 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.04
(591) Pantone 288c (слова), Pantone Cool gray 7c
(линија)
(511) Кл. 35: услуге увоза и велепродаје 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, 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,
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 рекламирање на рачунарској
мрежи; уређивање излога; маркетиншка истраживања;
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
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Ж
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); презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; 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 комерцијалног превоза; услуге
возача; курирске услуге (достава пошиљки или робе);
пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање информација о транспорту;
достава робе наручене поштом; изнајмљивање
контејнера за складиштење; логистичке услуге у вези
превоза (транспортна логистика); транспортне услуге;
умотавање, амбалажирање робе; услуге заједничког
коришћења аутомобила (кар шеринг).
(111) 79925
(210) Ж- 2020-1231

(181) 24.07.2030.
(220) 24.07.2020.
(151) 10.03.2021.
(732) S&T Serbia d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића
14/IV, Београд, RS
(540)
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(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little
Falls Drive, Suite 100 , Wilmington, DE 19808-1674 , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LUCKY STRIKE CHANGE
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; 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.
(111) 79927
(210) Ж- 2020-1464

(181) 01.09.2030.
(220) 01.09.2020.
(151) 12.03.2021.
(732) Владимир Јешић, Сремских партизана 13,
21208, Сремска Каменица, RS
(540)

ENVISION carrier screening test
(511) Кл. 44: медицинске услуге, нарочито медицинска
помоћ; медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем
и обрадом људске крви; генетско саветовалиште; генетско
тестирање у медицинске сврхе; медицинска анализа за
дијагностику и третман особа; медицинске консултације;
медицинске услуге; медицинске услуге у вези са вађењем,
третирањем и обрадом људске крви; медицинске услуге у
вези са вађењем, третирањем и обрадом људске крви,
крви из пупчане врпце, људских ћелија, матичних ћелија и
коштане сржи; медицински скрининг; медицинско
консултовање; медицинско саветовање.
(111) 79928
(210) Ж- 2020-719

(531) 03.07.16; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.12
(591) CMYK 70,15,0,0; RGB 37,170,225; HEX
25AAE1; CMZK 95,45,0,40; RGB 0,80,131; HEX 005083
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер за пословне потребе.
Кл. 42:
инсталација, одржавање и ажурирање
рачунарског софтвера; консултантске услуге које се
односе на дизајн, програмирање и одржавање
рачунарског софтвера.

(181) 21.05.2030.
(220) 21.05.2020.
(151) 12.03.2021.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ANVAMA DOO
BEOGRAD( NOVI BEOGRAD) , Булевар Зорана
Ђинђића 144б, Београд, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(111) 79926
(210) Ж- 2020-1384

(181) 19.08.2030.
(220) 19.08.2020.
(151) 10.03.2021.
(300) UK00003470512 27.02.2020. UK.
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(531) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12
(591) pantone 7533, pantone 7467.
(511) Кл. 30:
овсено брашно; брашно.
Кл. 32: безалкохолни напици, воћни напици и воћни
сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за
прављење напитака.
Кл. 35: услуге продаје на мало у вези са пекарским
производима, производима од житарица, хлеба,
пецива, колача и посластица.
(111) 79929
(210) Ж- 2020-1273

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 12.03.2021.
(732) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

PRINCEZA
(511) 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) 79930
(210) Ж- 2020-1449

(181) 31.08.2030.
(220) 31.08.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) MOLECULE DOO UŽICE, Међај 16, 31000,
Ужице, RS
(740) Advokat Marija Cvjetićanin, Jurija Gagarina
127/91, 11070, Beograd (Novi Beograd)
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 25.07.03; 25.12.01; 26.04.19; 27.05.17; 29.01.03
(591) црна, светло тиркиз зелена
(511) Кл. 1: хемикалије за спречавање стварања
мрља на тканинама, ацетати [хемикалије], помоћне
течности које се користе са абразивима, препарати за
влажење који се користе у текстилној индустрији,
препарати за влажење за употребу у текстилној
индустрији, препарати за бељење [уклањање боје] за
индустријску употребу, средства за уклањање боја за
индустријску употребу, хемикалије за преливање
коже, хемикалије за импрегнацију коже, детерџенти
за употребу у производним процесима, амонијак,
амил алкохол, базе [хемијски препарати], хемијски
реагенси, који нису за медицинску или ветеринарску
употребу,
хлороводонична
киселина,
холна
киселина, хромна киселина, ферменти за хемијску
употребу, флуороводонична киселина, хидроген,
хипохлорит соде, хипосулфити, хемикалије за
водоотпорност
текстила,
хемикалије
за
водоотпорност коже, јод за хемијску употребу,
јодизоване соли, јодна киселина, јод за индустријску
употребу, изотопи за индустријску употребу,
сулфонска киселина, сумпораста киселина, фулерова
земља за употребу у текстилној индустрији.
Кл. 2: нагризајућа средства, нагризајућа средства за
кожу.
Кл. 3: сода за избељивање, белила за веш, препарати
за бељење веша, препарати за уклањање мрља, сода
за прање, чишћење, 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 натапање у перионицама,
препарати за чишћење, препарати за прање,
терпентинско уље за одмашћивање, абразивне
тканине, хемикалије за освежавање боја за употребу
у домаћинству [прање веша], оплемењивачи рубља
за употребу у перионицама, препарати за хемијско
чишћење, хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, сапун за избељивање
текстила, соли за избељивање, сода за избељивање,
дијамантин боракс [арбазив], терпентин за
одмашћивање, испарљиви алкали [амонијака]
[детерџент],
амонијак
[испарљиви
алкали]
[детерџент], препарати за бељење [уклањање боја] за
употребу у домаћинству, препарати за избељивање
кожних производа.
(111) 79931
(210) Ж- 2020-1026

(181) 23.06.2030.
(220) 23.06.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291,
37000, Крушевац, RS
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(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)
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шећера, смрзнути слаткиши, сладолед, сладолед на
воденој основи, смрзнути десерти, десерти,
расхлађени десерти, колачи, бисквити, пекарски
производи, колач од сира, крофне, вафел производи,
бомбоне, слаткиши, жвакаћа гума; кекс; брауни
колачи; наполитанке; чоколадни намази; смрзнути
јогурт; расхлађени десерти; тесто, полупрерађен
производ; препарати од житарица; житарице за
доручак; кокице; шербет; мед; пудинг; грицкалице у
облику кокица и прженог кукуруза; грицкалице на
бази кукуруза, пиринча, јечма, ражи или пецива.
(111) 79933
(210) Ж- 2020-1919

(531) 01.15.09; 02.01.20; 24.01.05; 25.01.15; 26.11.08;
27.05.02; 27.05.09; 29.01.15
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
етикете и налепнице за алкохолна пића; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
алкохолна
пића,
наиме
коктеле.
Кл. 33:
алкохолна пића; наиме коктели.
Кл. 35:
оглашавање, укључујући све облике
промоција и рекламних кампања; вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови,
маркетиншки послови; услуге промета, трговине на
велико и мало алкохолним пићима, наиме коктелима.
(111) 79932
(210) Ж- 2020-1246

(181) 27.07.2030.
(220) 27.07.2020.
(151) 15.03.2021.
(300) 2020/04770 26.02.2020. ZA and 2020/04771
26.02.2020. ZA.
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100
Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 03.11.2030.
(220) 03.11.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

BORTEZA БОРТЕЗА
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79934
(210) Ж- 2020-1918

(181) 03.11.2030.
(220) 03.11.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

BORTEGAZ БОРТЕГАЗ
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79935
(210) Ж- 2020-1917

(181) 03.11.2030.
(220) 03.11.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

NAZOFEDRIN НАЗОФЕДРИН
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79936
(210) Ж- 2020-1916

(531) 01.15.09; 25.12.01; 26.04.03; 26.04.18; 26.04.22;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, светло плава, тамно плава, бела.
(511) Кл. 5: медицински кондиторски производи.
Кл. 30:
немедицински кондиторски производи,
чоколада, слаткиши од чоколаде, слаткиши од
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(181) 03.11.2030.
(220) 03.11.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

TIGILIN ТИГИЛИН
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
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(111) 79937
(210) Ж- 2020-1915

(181) 03.11.2030.
(220) 03.11.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

Ж
(300) 1361050 25.06.2020. CL.
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GABAPREG ГАБАПРЕГ
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79938
(210) Ж- 2020-1914

(181) 03.11.2030.
(220) 03.11.2020.
(151) 15.03.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

UTROSTERON УТРОСТЕРОН

(531) 27.05.03; 27.05.13; 27.05.19; 29.01.02; 29.01.03
(591) зелена, жута.
(511) Кл. 33: Приоритет од 25.6.2020. на основу
приоритетног уверења CL 1361050 : алкохолна пића,
изузев пива; алкохолни препарати за прављење
напитака; Приоритет од дана подношења националне
пријаве 6.8.2020.: алкохолна газирана вода.

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 79939
(210) Ж- 2020-1316

ЗИС / RS / IPO

(181) 06.08.2030.
(220) 06.08.2020.
(151) 15.03.2021.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.08.2020. - 15.09.2020. године:

13-158, MEDELLIN, ANTIOQUIA, CO, престао је да
важи дана 15.09.2020. године.

Жиг рег. бр. 17421 чији је носилац VETERINA
DOO, SVETONEDJELJSKA 2,KALINOVICA,10436
RAKOV POTOK, HR, престао је да важи дана
16.09.2020. године.

Жиг рег. бр. 46033 чији је носилац MARS,
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US, престао је да важи дана 18.08.2020.
године.

Жиг рег. бр. 35986 чији је носилац JOHNSON
WORLDWIDE ASSOCIATES, INC., 222 MAINE
STREET, RACINE, WISCONSIN 53402, US, престао
је да важи дана 23.08.2020. године.

Жиг рег. бр. 47612 чији је носилац The United
States Department of Defense, 601 North Fairfax Street,
Suite 320, Alexandria, Virginia 22314, US, престао је
да важи дана 18.08.2020. године.

Жиг рег. бр. 36327 чији је носилац KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL D.D., NOVO MESTO, NOVO
MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да
важи дана 28.08.2020. године.

Жиг рег. бр. 45899 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE
MANUFACTURING
BIOLOGICALS S.A., RUE DE L'INSTITUT 89 B-1330
RIXENSART, BE, престао је да важи дана 18.08.2020.
године.

Жиг рег. бр. 35403 чији је носилац VETERINA
D.O.O., Svetonedjeljska 2, Kalinovica, 10463 Rakov
Potok, HR, престао је да важи дана 31.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 36743 чији је носилац THE
BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST, 3764 WATSEKA
AVENUE, LOS ANGELES, CAL. 90034, US, престао
је да важи дана 31.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 37006 чији је носилац Intercontinental
Great Brands LLC, 100 Deforest Avenue, East Hanover
NJ 07936, US, престао је да важи дана 01.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 36024 чији је носилац BELUPO
lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 08.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 37939 чији је носилац MARS,
INC., 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US, престао је да важи дана 14.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 36046 чији је носилац MARS,
INC., 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US, престао је да важи дана 14.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 37940 чији је носилац MARS,
INC., 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US, престао је да важи дана 14.09.2020. године.

Жиг рег. бр. 46031 чији је носилац LAZARD
STRATEGIC COORDINATION COMPANY LLC a
Delaware limited liability company, 30 Rockefeller
Plaza, New York, NY 10020, US, престао је да важи
дана 24.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 46150 чији је носилац G.D.
SEARLE LLC, 235 East 42nd Street, New York, N.Y.
10017, US, престао је да важи дана 25.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 45958 чији је носилац
GlaxoSmithKline Manufacturing Biologicals S.A., Rue
de L'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE, престао је да
важи дана 31.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 54990 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 09.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 47155 чији је носилац ASPO
KOMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,
USLUGE I EXPORT-IMPORT, Lenjinov park 1/II,
Subotica, YU, престао је да важи дана 13.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 46222 чији је носилац Glaxo
Group Limited, a British company, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је
да важи дана 14.09.2020. године.

Жиг рег. бр. 36057 чији је носилац
CONFECCIONES LEONISA S.A., CARRERA 51 NO.
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Жиг рег. бр. 46225 чији је носилац Žarko
Popović , Slanački put 111J, 11060 Beograd, RS,
престао је да важи дана 14.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 46226 чији је носилац Žarko
Popović, Slanački put 111J, 11060 Beograd, RS,
престао је да важи дана 14.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62894 чији је носилац Zanatska
radnja PODRUM-SKERLIĆ, Bisenija Kaličanin,
preduzetnik, Topola, Lipovac, RS, престао је да важи
дана 17.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62370 чији је носилац Marchon
Eyewear, Inc. (New York Corporation), 35 Hub Drive,
Melville, New York 11747 , US, престао је да важи
дана 17.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62055 чији је носилац
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN A.D., 11000
Beograd, Batajnički drum 4, RS, престао је да важи
дана 17.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62056 чији је носилац
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN A.D., 11000
Beograd, Batajnički drum 4, RS, престао је да важи
дана 17.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62057 чији је носилац
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN A.D., 11000
Beograd, Batajnički drum 4, RS, престао је да важи
дана 17.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62369 чији је носилац Mina Jevtić,
21000 Novi Sad, Augusta Cesarca 15, RS, престао је да
важи дана 17.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62489 чији је носилац Eltel Group
Oy, Komentajankatu 5, 02610 Espoo, FI, престао је да
важи дана 17.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62658 чији је носилац SANTAIR
d.o.o., Tadeuša Košćuška br. 30, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 18.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62436 чији је носилац
PREDUZEĆE ZA MENADŽMENT I KONSTALTING
B92 TRUST DOO, Makedonska 21/16, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 18.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62242 чији је носилац
PREDUZEĆE ZA MENADŽMENT I KONSTALTING
B92 TRUST DOO, Makedonska 21/16, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 18.08.2020. године.
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Жиг рег. бр. 62383 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US, престао је да важи дана 19.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62494 чији је носилац FIL Limited
A Bermuda Company, Pembroke Hall, 42 Crow Lane,
Pembroke HM 19, P.O. Box HM 670, Hamilton HMCX,
Bermuda, BM, престао је да важи дана 20.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62495 чији је носилац FIL Limited
A Bermuda Company, Pembroke Hall, 42 Crow Lane,
Pembroke HM 19, P.O. Box HM 670, Hamilton HMCX,
BM, престао је да важи дана 20.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62417 чији је носилац MUSIC
Group IP Ltd., Trident Chambers, Wickhams Cay,
P.O.Box 146, Road Town, Tortola, VG, престао је да
важи дана 20.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62256 чији је носилац Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, US, престао је да важи дана 20.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62661 чији је носилац Popović
Milan, 18300 Pirot, Partizanska 26, RS, престао је да
важи дана 21.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 63861 чији је носилац Iglo Foods
Group Limited , Feltham, Middlesex, TW14 BHA 5
New Square, Bedfont Lakes Business Park , UK,
престао је да важи дана 24.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62717 чији је носилац ARCOR
S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, AR, престао је да важи дана 24.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62776 чији је носилац Fabrika za
preradu voća i povrća NECTAR doo, Novosadski put 9,
Bačka Palanka, RS, престао је да важи дана
24.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62663 чији је носилац Fabrika za
preradu voća i povrća NECTAR doo, Novosadski put 9,
Bačka Palanka, RS, престао је да важи дана
24.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62491 чији је носилац ZU Apoteka
ZEN, Bulevar Despota Stefana 61, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 25.08.2020. године.
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Жиг рег. бр. 62393 чији је носилац ZU Apoteka
ZEN, Bulevar Despota Stefana 61, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 25.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62953 чији је носилац ZU Apoteka
ZEN, Bulevar Despota Stefana 61, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 25.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62777 чији је носилац Privredno
društvo Pietro Dell Oro doo, 11000 Beograd, Trnska 2,
RS, престао је да важи дана 25.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62739 чији је носилац Bonatti,
d.o.o, Bulevar Vojvode Mišića 41,11 000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 27.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 62652 чији је носилац Aleksandar
Jevtović, Vojvode Brane 38/13, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 27.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 61635 чији је носилац
LUXEMBOURG D.O.O., 21000 Novi Sad, Narodnog
fronta 73b, RS, престао је да важи дана 28.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 61636 чији је носилац
LUXEMBOURG D.O.O., 21000 Novi Sad, Narodnog
fronta 73b, RS, престао је да важи дана 28.08.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62367 чији је носилац SAMSUNG
SDI CO., Ltd., 150-20, Gongse-ro, Giheung-gu, Yonginsi, Gyeonggi-do 446-577, KR, престао је да важи дана
31.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 64580 чији је носилац Марковић
Славко, 11000 Београд, Цара Лазара 9, RS, престао је
да важи дана 31.08.2020. године.
Жиг рег. бр. 61617 чији је носилац PLIVA
HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000
Zagreb, HR, престао је да важи дана 01.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62428 чији је носилац Fox
International Channels (US), Inc., 1440 Sepulveda
Boulevard, Los Angeles, California 90025, US, престао
је да важи дана 01.09.2020. године.
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Beograd, RS, престао је да важи дана 04.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62168 чији је носилац SARANTIS
ROMANIA S.A., Sos. Oltenitei nr. 249, Cladirea C1
(F1), Unit B, mezzanine level 1 and 2, office no.2,
Popesti Leordeni, Ilfov County, RO, престао је да важи
дана 04.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62183 чији је носилац
KOMPLAST d.o.o., Čegarski put bb., 18204 Matejevac,
Niš, RS, престао је да важи дана 04.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62307 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 04.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 63829 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300
Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62340 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300
Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62431 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300
Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 63830 чији је носилац SAINTGOBAIN
GRAĐEVINSKI
PROIZVODI
DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) , Bulevar Mihajla
Pupina 115d, Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 07.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 66060 чији је носилац SAINTGOBAIN
GRAĐEVINSKI
PROIZVODI
DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla
Pupina 115d, Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 07.09.2020. године.

Жиг рег. бр. 62154 чији је носилац Jovana
Vujić Nazarov, Mihaila Pupina 34, 26000 Pančevo, RS i
Georgij Nazarov, Mihaila Pupina 34, 26000 Pančevo,
RS, престао је да важи дана 03.09.2020. године.

Жиг рег. бр. 64791 чији је носилац SAINTGOBAIN
GRAĐEVINSKI
PROIZVODI
DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla
Pupina 115d, Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 07.09.2020. године.

Жиг рег. бр. 61618 чији је носилац Chemical
Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, 11070 Novi

Жиг рег. бр. 62338 чији је носилац SAINTGOBAIN
GRAĐEVINSKI
PROIZVODI
DOO
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BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla
Pupina 115d, Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 07.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 63831 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300
Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62341 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300
Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62342 чији је носилац SAINTGOBAIN
GRAĐEVINSKI
PROIZVODI
DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla
Pupina 115d, Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 07.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62432 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300
Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62339 чији је носилац SAINTGOBAIN
GRAĐEVINSKI
PROIZVODI
DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla
Pupina 115d, Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 07.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62337 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300
Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62343 чији је носилац КАРБОН
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ д.о.о. Привредно
друштво Аранђеловац, Цара Душана Л3/4, 34300

ЗИС / RS / IPO
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Аранђеловац, RS, престао је да важи дана 07.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62660 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo , JP,
престао је да важи дана 07.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62718 чији је носилац BEST
WESTERN INTERNATIONAL, INC., 6201 N. 24th
Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, US, престао је
да важи дана 09.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62123 чији је носилац A&E
Television Networks LLC, 235 East 45th Street, New
York, NY 10017, US, престао је да важи дана
10.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62124 чији је носилац A&E
Television Networks LLC, 235 East 45th Street, New
York, NY 10017, US, престао је да важи дана
10.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62219 чији је носилац Bit Impeks
d.o.o., Ljermontova 13, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 11.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62232 чији је носилац S.C.
Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI
53403-2236, US, престао је да важи дана 14.09.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62612 чији је носилац DRUŠTVO
ZA IZDAVAČKU DELATNOST, SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU VODIČ ZA ŽIVOT DOO
BEOGRAD, Cara Dušana 74, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 14.09.2020. године.
Жиг рег. бр. 62834 чији је носилац
MJEŠOVITI
HOLDING
"ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" Matično preduzeće a.d.
Trebinje, 89101 Trebinje, Stepe Stepanovića bb,
Republika Srpska, BA, престао је да важи дана
15.09.2020. године.

199

Гласник интелектуалне својине 2021/3
Intellectual Property Gazette 2021/3

Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.02.2021 - 15.03. 2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 11658
промењена је у PVH Corp., 200 Madison Avenue, New
York, NY 10016, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 16730
промењена је у JOHN B. STETSON COMPANY, 221
River Street, 9th Floor , 07030 Hoboken, New Jersey ,
US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 37444
промењена је у JACUZZI INC., 13925 City Center
Drive, Suite 200, Chino Hills, California 91709, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38080
промењена је у Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38117
промењена је у Mitsubishi Pencil Company, Limited, 523-37, Higashi Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38266
промењена је у Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38267
промењена је у Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39102
промењена је у BRUNSWICK CORPORATION,
W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939, Fond du Lac, WI,
54936-1939, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39261
промењена је у AUSTIN, NICHOLS & CO.,
Incorporated, 250 Park Avenue, 17th Floor, New York,
N.Y. 10177, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43786
промењена је у EKO-SAN PREDUZEĆE ZA
EKOLOŠKU SANITACIJU ZAŠTITU I TRANSPORT
DOO BEOGRAD, Батајнички друм 13. део бр. 7,
11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44143
промењена је у EKO-SAN PREDUZEĆE ZA
EKOLOŠKU SANITACIJU ZAŠTITU I TRANSPORT
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DOO BEOGRAD, Батајнички друм 13. део бр. 7,
11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44659
промењена је у PANACEA BIOTEC LTD., B-1
Ext./G-3, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura
Road, New Delhi - 110044, IN;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45363
промењена је у Panacea Biotec Ltd., B-1 Extension/G3, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,
New Delhi - 110044, IN;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47004
промењена је у EKO-SAN PREDUZEĆE ZA EKOLOŠKU
SANITACIJU ZAŠTITU I TRANSPORT DOO BEOGRAD,
Батајнички друм 13. део бр. 7, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47388
промењена је у Mitsubishi Pencil Company, Limited, 523-37, Higashi Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62936
промењена је у Carrier Corporation, One Carrier Place ,
Farmington, 6032, Connecticut, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62937
промењена је у Carrier Corporation, One Carrier Place ,
Farmington, 6032, Connecticut, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62938
промењена је у Carrier Corporation, One Carrier Place ,
Farmington, 6032, Connecticut, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63273
промењена је у Привредна комора Србије Привредна комора Београда, Кнеза Милоша бр.12,
11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63345
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63346
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63347
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;
ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 63436
промењена је у ROSEFIELD PORTUGAL, S.A., Rua
do Sistelo - Lugar de Santegãos, 4435 - 429 Rio Tinto,
Gondomar, PT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64057
промењена је у HELEN OF TROY LIMITED, Suite 1,
Ground Floor, The Financial Services Centre, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, Barbados BB14004, BB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77850
промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU "TEHNOMANIJA" DOO BEOGRAD,
Милутина Миланковића 7в, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79633
промењена је у ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ТРГОВИНУ ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД,
Милутина Миланковића 7в, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79678
промењена је у Zlatni Standard d.o.o. Beograd - Stari
Grad, Балканска 2, 11000 Београд - Стари Град, RS;

Ж
За жиг бр. 63479 извршен је пренос на
GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON,
ENDYMATON, OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON
EIDON, 26 Amarousiou Halandriou, 151 25 Amarousio,
GR;
За жиг бр. 63508 извршен је пренос на Zentiva,
k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní
Měcholupy, CZ;
За жиг бр. 64531 извршен је пренос на FAM
Wildfoks, LLC, 5553-B Baldini Blwd., Bell, CA 90201,
US;
За жиг бр. 76183 извршен је пренос на DEC
Technologies B.V., Bezoekadres Ir. Hanlostraat 18,22,
7547 RD Enschede, NL;
За жиг бр. 76184 извршен је пренос на DEC
Technologies B.V., Bezoekadres Ir. Hanlostraat 18,22,
7547 RD Enschede, NL;

Промена пренос права

За жиг бр. 76185 извршен је пренос на DEC
Technologies B.V., Bezoekadres Ir. Hanlostraat 18,22,
7547 RD Enschede, NL;

За жиг бр. 13499 извршен је пренос на
CHATTEM INC. , 1715 West 38th Street Chattanooga,
Tennessee 37409 , US

За жиг бр. 76186 извршен је пренос на Dec
Technologies B.V., Bezoekadres Ir. Hanlostraat 18,22,
7547RD Enschede, NL;

За жиг бр. 27490 извршен је пренос на SHPP
Global Technologies B.V., Plasticslaan 1, 4612 PX
Bergen op Zoom , NL;

За жиг бр. 76187 извршен је пренос на Dec
Technologies B.V., Bezoekadres Ir. Hanlostraat 18,22,
7547 RD Enschede, NL;

За жиг бр. 39261 извршен је пренос на
PERNOD RICARD INDIA PRIVATE LIMITED, a
company incorporated under the laws of India, 5th Floor,
D-3, District Centre, Saket, New Delhi 110017 , IN;

За жиг бр. 76453 извршен је пренос на Дуња
Стојаков, Партизанска 011, Делиблато, Ковин, RS
and Снежана Јанча, Светозара Милетића 82, 26000
Панчево, RS;

За жиг бр. 44659 извршен је пренос на Panacea
Biotec Pharma Limited, B-1 Extension/A-27, Mohan
Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New
Delhi-110044, IN;

За жиг бр. 79286 извршен је пренос на "Grand
Production d.o.o. Beograd", Данила Лекића 31, Локал
15, Београд, RS;

За жиг бр. 45363 извршен је пренос на Panacea
Biotec Pharma Limited, B-1 Extension/A-27, Mohan
Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New
Delhi-110044, IN;

Упис лиценци
За жиг бр. 63138 уписана је лиценца на Benlian
Foods d.o.o. Niš, Булевар Цара Константина 82-86,
18000 Ниш, RS;

За жиг бр. 63002 извршен је пренос на
Specijalizovano preduzeće za trgovinu, proizvodnju i
opremanje ugostiteljstva i turizma FIMAS DOO
Beograd, Омладинских бригада бр.102, 11070 Нови
Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO
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Ж

ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 06/2021 - 09/2021 (25.02.2021. - 18.03.2021.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1577922
(151) 04.11.2020
(540)

(732) EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA
(511) 35 36 41
(111) 1577929
(151) 04.01.2021
(540)

LUMAKRAS
(732) Amgen Inc.
(511) 05

(111) 1577983
(151) 27.10.2020
(540)

(540)

(732) Mikasa Corporation
(511) 28

(732) Fenaco
Genossenschaft
(511) 01 05 12 16 21 31
41 44
(111) 1577993
(151) 03.11.2020
(540)

(111) 1578080
(151) 14.09.2020
(540)

(732) ELLECI S.P.A.
(511) 11

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1578133
(151) 28.07.2020
(540)

(732) Tobb Und Lojistik
Yatırım Anonim Şirketi
(511) 35 36 39 42
(111) 1578146
(151) 09.12.2020
(540)

(111) 1578107
(151) 17.11.2020
(540)

(111) 1577955
(151) 17.12.2020
(540)

(732) Metsä Tissue Oyj
(511) 03 16 21 28

(732) Zhengzhou Yutong
Group Co., Ltd.
(511) 07

(732) Henkel AG & Co. KGaA
(511) 03 35 38 41 45

(111) 1578004
(151) 22.12.2020
(540)

(111) 1578118
(151) 02.10.2020
(540)

(111) 1578202
(151) 11.06.2019
(540)

(732) ZHEJIANG BOOU
SANITARY WARE
CO.,LTD.
(511) 11

(732) HYTECK
(511) 03 16 41

(732) GELITA AG
(511) 05 29 32

(732) ProXES GmbH
(511) 07 09 11 35 37 41
42

(111) 1577958
(151) 31.12.2020
(540)

(111) 1578033
(151) 25.11.2020
(540)

(111) 1578125
(151) 19.12.2020
(540)

(111) 1578216
(151) 11.01.2021
(540)

CONVITAR

SISI
(732) Shenzhen Bosaidong
Technology Co., Ltd.
(511) 28

202

(732) GOLDEN LADY
COMPANY S.p.A.
(511) 09 10 25
(111) 1578034
(151) 24.11.2020

ЗИС / RS / IPO
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(732) "AROMA
COSMETICS" AD
(511) 03 05

(111) 1578324
(151) 27.01.2021
(540)

(111) 1578239
(151) 23.11.2020
(540)
(732) TAIZHOU FINGTEX
SEWING MACHINE CO.,
LTD.
(511) 07
(732) Bemex GmbH
(511) 29 30 35
(111) 1578257
(151) 29.12.2020
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1578270
(151) 19.01.2021
(540)

LETI
(732) Obshchestvo s
ogranichennoj
otvetstvennostyu
"GOROKHOVETSKAYA
MANUFACTURA"
(511) 30
(111) 1578287
(151) 04.12.2020
(540)

(732) HEALTHCARE CO.,
LTD.
(511) 20 24 35
(111) 1578290
(151) 14.01.2021
(540)

(732) ESI S.R.L.
(511) 05

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Jinan Baoli Baolai
Commerce and Trade Co.,
Ltd.
(511) 03
(111) 1578405
(151) 20.11.2020
(540)

(540)

(732) M2BEWEAR, LDA.
(511) 18 25
(111) 1578450
(151) 04.11.2020
(540)

(111) 1578334
(151) 24.12.2020
(540)

(732) Fibocom Wireless
Inc.
(511) 09

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

(111) 1578357
(151) 07.08.2020
(540)

(111) 1578407
(151) 25.11.2020
(540)

(111) 1578371
(151) 30.11.2020
(540)

(111) 1578477
(151) 05.01.2021
(540)

Launcher
(732) GLOBACHEM
(511) 01 05

Povio
(732) Matevž Petek
(511) 35 42

(732) Swedish Match North
Europe
(511) 34

(732) ZHOU JAINGANG
(511) 33
(111) 1578410
(151) 17.12.2020
(540)

BENELLI TRK
(732) BENELLI Q.J. SRL
(511) 12 35

(111) 1578482
(151) 12.11.2020
(540)

STEELOX
(732) August Rüggeberg
GmbH & Co. KG
(511) 07 08
(111) 1578503
(151) 12.11.2020
(540)

(111) 1578382
(151) 24.11.2020
(540)

(732) Insurance Public Joint
Stock Company
“Ingosstrakh”
(511) 35 36

(732) ZHEJIANG BOOU
SANITARY WARE
CO.,LTD.
(511) 11

(732) August Rüggeberg
GmbH & Co. KG
(511) 07 08

(111) 1578392
(151) 07.10.2020
(540)

(111) 1578429
(151) 08.01.2021
(540)

(111) 1578508
(151) 18.12.2020
(540)

SABINETEK

BEDNAR
TERRON
(732) BEDNAR FMT s.r.o.
(511) 07
(111) 1578403
(151) 06.01.2021

(732) BAUSCH & LOMB
INCORPORATED
(511) 09
(111) 1578430
(151) 06.01.2021

(732) Beijing Sabine
Technologies Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1578522
(151) 19.12.2020
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(540)

(111) 1578590
(151) 27.01.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1578526
(151) 15.12.2020
(540)

(111) 1578596
(151) 10.12.2020
(540)

(111) 1578529
(151) 13.01.2021
(540)

Movit

(732) KIA MOTORS
CORPORATION
(511) 37
(111) 1578583
(151) 16.01.2021
(540)

204

(111) 1578662
(151) 06.11.2020
(540)

SUPERNOVA
(732) Gebr. van Beuningen
V.O.F.
(511) 31 44

(732) A.C.F. COMPANY
LIMITED
(511) 25
(111) 1578694
(151) 09.12.2020
(540)

BEAKLIGHT
(732) Zumtobel Lighting
GmbH
(511) 09 11 42
(111) 1578721
(151) 14.01.2021
(540)

AMBROVIT
(732) AMBROVIT S.P.A.
(511) 06
(111) 1578604
(151) 16.01.2021
(540)

(732) GERMANS BOADA,
S.A.
(511) 07 08 20
(111) 1578667
(151) 18.12.2020
(540)

(732) KIA MOTORS
CORPORATION
(511) 35
(111) 1578641
(151) 19.10.2020
(540)

BELIX

HAIR PRO-TOX
(732) Kallos Cosmetics Kft.
(511) 03
(111) 1578669
(151) 11.01.2021
(540)

(732) EPEX SPOT
(511) 09 16 35 36 38 39
40 41 42
(111) 1578657
(151) 04.01.2021
(540)

(732) KIA MOTORS
CORPORATION
(511) 12

(732) MERCATOR-EMBA,
d.d.
(511) 30

(111) 1578600
(151) 24.11.2020
(540)

(732) MAXSTORE GMBH
(511) 10 20 28
(111) 1578582
(151) 16.01.2021
(540)

(540)

(111) 1578681
(151) 26.01.2021
(540)

(732) TAIZHOU FIT
GARMENT EQUIPMENT
CO., LTD.
(511) 07

(732) TAIZHOU DISON
MACHINERY CO., LTD.
(511) 07

(732) Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05

(111) 1578658
(151) 09.12.2020
(540)

VIZIDOR
(732) BAUSCH + LOMB
IRELAND LIMITED
(511) 05

(732) GR. SARANTIS
ANONYMI
VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON
ENDYMATON
OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON
EIDON
(511) 03 06 08 16 17 21
24
(111) 1578750
(151) 21.01.2021
(540)

Cherrypazzi
(732) Tong Yang Moolsan
Co., Ltd.
(511) 07 12 37
(111) 1578678
(151) 21.12.2020

(732) Krzysztof Lipiński
(511) 28 35
(111) 1578779
(151) 27.08.2020

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) CERAMIKA COLOR
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 19
(111) 1578795
(151) 18.01.2021
(540)

Ж

(732) ONYX
INTERNATIONAL INC.
(511) 09 35 41 42

(540)

(111) 1578956
(151) 13.11.2020
(540)

(732) POLYZOS
PANAGIOTIS & SIA EE
trading as AGRONIA
(511) 01 30

TK Elevator
(732) thyssenkrupp AG
(511) 07 09 11 35 37 42
(111) 1578980
(151) 29.09.2020
(540)

(732) Enduristan GmbH
(511) 12 18

(111) 1579005
(151) 04.12.2020
(540)

PAPERNET
DEFEND TECH
(732) Sofidel S.p.A.
(511) 03 05 06 16 20 21

(111) 1579057
(151) 19.01.2021
(540)

(732) Feldsaaten
Freudenberger G.m.b.H. &
Co. Kommanditgesellschaft
(511) 01 31
(111) 1579063
(151) 19.01.2021
(540)

(111) 1579016
(151) 27.10.2020
(540)
(732) Apple Inc.
(511) 09 42
(111) 1578813
(151) 18.11.2020
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03 09 44

(732) BRAND GMBH +
CO KG
(511) 07 09 35 37 41 42
(111) 1578988
(151) 18.01.2021
(540)

(732) Sberbank of Russia
(511) 09 35 36 38 39 41
42 44 45
(111) 1579025
(151) 13.01.2021
(540)

(732) GRINDEKS, akciju
sabiedrība
(511) 01 03 05 35

(111) 1578823
(151) 22.01.2021
(540)

(111) 1579030
(151) 26.10.2020
(540)

HYBRIQ+

(732) MASOTTINA S.p.A
(511) 33
(111) 1578839
(151) 25.01.2021
(540)

NCCPOTOČARI
(732) Netherlands
Compensation Commission
Potocari
(511) 35 36 45
(111) 1578929
(151) 18.12.2020
(540)

(732) COSENTINO, S.A.U.
(511) 11 19 20
(732) Apple Inc.
(511) 09 42
(111) 1578992
(151) 09.11.2020
(540)

(111) 1579102
(151) 27.08.2020
(540)

(732) Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
(511) 02 03 04 07 08 09
11 12 14 16 18 21 25
27 28 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
(111) 1579103
(151) 08.09.2020
(540)

I IQOS
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 21
(111) 1579004
(151) 16.11.2020

ЗИС / RS / IPO

(111) 1579047
(151) 17.10.2020
(540)

(732) Krzysztof Lipiński
(511) 28 35

(111) 1579053
(151) 13.01.2021
(540)

Enduristan

(732) Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
(511) 02 03 04 07 08 09
11 12 14 16 18 21 25
27 28 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
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(111) 1579105
(151) 09.09.2020
(540)

(111) 1579171
(151) 21.01.2021
(540)

OCEAN FEELING

(732) Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
(511) 02 03 04 07 08 09
11 12 14 16 18 21 25
27 28 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
(111) 1579110
(151) 23.12.2020
(540)

(111) 1579120
(151) 09.10.2020
(540)

(540)

ACCU-CHEK
SMARTGUIDE

(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) Roche Diabetes Care
GmbH
(511) 09 10 42

(111) 1579180
(151) 29.10.2020
(540)

(111) 1579315
(151) 04.11.2020
(540)

IDFull
(732) EPEX SPOT
(511) 04 09 16 35 36 38
39 40 42
(111) 1579193
(151) 26.10.2020
(540)

SKYLON
(732) NOVAMIND
PRIVATE COMPANY
with distinctive title
NOVAMIND PC
(511) 10

(540)

(732) Trisport AG
(511) 10 28
(111) 1579229
(151) 15.01.2021
(540)

(732) EP Corporate Group,
a.s.
(511) 04 09 16 35 36 37
38 39 40 41
(111) 1579317
(151) 26.10.2020
(540)

KETTLER
TRACK
(732) Trisport AG
(511) 10 28 38
(111) 1579344
(151) 08.01.2021
(540)

HERBONIS
(732) Herbonis AG
(511) 05 31

(732) Konstantinos Mamis
(511) 29 30

(732) Apple Inc.
(511) 42

(111) 1579129
(151) 18.12.2020
(540)

(111) 1579231
(151) 05.10.2020
(540)

WE PROTECT
YOUR DREAMS
(732) Nantong Tianyuan
Toys & Gifts Co., Ltd.
(511) 24 28
(111) 1579164
(151) 05.10.2020
(540)

WE SUPPORT
YOUR DREAMS
(732) LATEXCO N.V.
(511) 06 17 20
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(732) LATEXCO N.V.
(511) 06 17 20
(111) 1579250
(151) 04.01.2021
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1579260
(151) 16.12.2020

(111) 1579384
(151) 03.11.2020
(540)

(732) "STAR - GRES"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 19
(111) 1579423
(151) 26.10.2020
(540)

KETTLER GOLF
(732) Trisport AG
(511) 10 28 38
(111) 1579450
(151) 04.11.2020
(540)

EP Corporate
Group
(732) EP Corporate Group,
a.s.
(511) 04 09 16 35 36 37
38 39 40 41
(111) 1579459
(151) 26.10.2020
(540)

KETTLER
COACH
(732) Trisport AG
(511) 10 28 38
(111) 1579465
(151) 26.10.2020
(540)

KETTLER GIRO
(732) CLEMENTONI
S.P.A.
(511) 09 16 28 35
(111) 1579401
(151) 26.10.2020
(540)

UNIX
(732) Trisport AG
(511) 10 28 38
(111) 1579403
(151) 27.08.2020

(732) Trisport AG
(511) 10 28 38
(111) 1579472
(151) 27.08.2020
(540)

(732) "STAR - GRES"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 19
(111) 1579477
(151) 22.10.2020

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1579572
(151) 03.12.2020
(540)

Ж
(540)

(540)

(732) EUROPA Re AG
(511) 36 38
(732) JAIME MASCARÓ,
S.A.
(511) 25

(732) NOVADI
(511) 31

(111) 1579479
(151) 02.12.2020
(540)

(111) 1579594
(151) 17.12.2020
(540)

CONFIDIAN
(732) ZHONGCE RUBBER
GROUP COMPANY
LIMITED
(511) 12
(111) 1579486
(151) 06.10.2020
(540)

(732) RÁDIO E
TELEVISÁO RECORD
S/A
(511) 35 38 41 42

(732) Roche Diabetes Care
GmbH
(511) 09 10 42

(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) Swiss Steel Holding
AG
(511) 06 07 40
(111) 1579689
(151) 20.11.2020
(540)

Covaxin
(732) BHARAT BIOTECH
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

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

(111) 1579617
(151) 03.12.2020
(540)

(111) 1579696
(151) 28.12.2020
(540)

(732) Ges.Co S.r.l.
(511) 29 30 43
(732) NOVADI
(511) 31

(111) 1579704
(151) 08.01.2021
(540)

(111) 1579643
(151) 22.01.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) Gothals Limited
(511) 11 16 20 21 27 28
(111) 1579763
(151) 27.11.2020
(540)

(732) COFICAB TUNISIE
SA
(511) 09
(111) 1579775
(151) 14.12.2020
(540)

(732) JAMNICA plus d.o.o.
(511) 33 34

(732) JAMNICA plus d.o.o.
(511) 33 34

(111) 1579762
(151) 08.09.2020
(540)

AMADORI

BART'S

BARTS

(732) Geek & Gorgeous
Korlátolt Felelősségű
Társaság
(511) 03

(732) Spro N.V.
(511) 25 28

(111) 1579503
(151) 04.12.2020
(540)

(111) 1579569
(151) 04.12.2020
(540)

Geek & Gorgeous

(111) 1579745
(151) 26.01.2021
(540)

(111) 1579601
(151) 29.01.2021
(540)

(111) 1579498
(151) 21.01.2021
(540)

FLORAL
PARADISE

(111) 1579735
(151) 25.01.2021
(540)

(732) Ashampoo GmbH &
Co. KG
(511) 09 38 42
(111) 1579666
(151) 18.01.2021

(732) Širimo dobro besedo,
d.o.o.
(511) 03
(111) 1579716
(151) 14.01.2021

GENTEREL
(732) DASAG Holding
GmbH
(511) 03 14 16 35
(111) 1579793
(151) 02.09.2020
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(540)

(111) 1579910
(151) 14.09.2020
(540)

Apple Music 1
(732) Apple Inc.
(511) 41
(111) 1579937
(151) 10.12.2020
(540)

(111) 1579985
(151) 14.12.2020
(540)

INFINYL
(732) GOLDEN LADY
COMPANY S.p.A.
(511) 22 23 24 25 27
(111) 1580007
(151) 20.10.2020
(540)

UNIQLO
(732) "Zavod Bulbash"
Limited Liability Company
(511) 33
(111) 1579800
(151) 18.01.2021
(540)

SodaWorld twin
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 06 07 11 21 32
(111) 1579816
(151) 09.12.2020
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"BIOMED"
(511) 05
(111) 1579975
(151) 17.12.2020
(540)

Settaus
(732) WINSTARS
TECHNOLOGY LTD
(511) 07
(111) 1579978
(151) 14.12.2020
(540)

(732) Galderma Holding SA
(511) 03
(111) 1579853
(151) 23.10.2020
(540)

(732) CHAO YANG
LONGMARCH TYRE Co.,
Ltd.
(511) 12
(111) 1579983
(151) 24.08.2020
(540)
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TeamMood

(111) 1580244
(151) 09.11.2020
(540)

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 21

(111) 1580226
(151) 26.10.2020
(540)

(111) 1580255
(151) 28.01.2021
(540)

KETTLER ERGO
(732) Trisport AG
(511) 10 28 38
(111) 1580069
(151) 23.10.2020
(540)

Ever Researching
for a Brighter
World
(732) NICHIA
CORPORATION
(511) 01 02 07 09 10 11

(732) TPA Steuerberatung
GmbH
(511) 09 35 36 42 45
(732) DEDEMAN
HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35 39 41 43

(732) ZHONGCE RUBBER
GROUP COMPANY
LIMITED
(511) 12

(732) M. Nicolas Deverge
(511) 42

TPA CONNECT

(111) 1579876
(151) 14.01.2021
(540)

(111) 1580166
(151) 02.12.2020
(540)

(111) 1580054
(151) 14.01.2021
(540)

(111) 1580107
(151) 28.01.2021
(540)

(732) FERRARI S.P.A.
(511) 09 12 25 28

(732) A. MENARINI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE
RIUNITE S.r.l.
(511) 05 42

(732) FAST RETAILING
CO., LTD.
(511) 05 09 10

(732) Jiaxing Jackson
Travel Products Co.,Ltd
(511) 07 35

(111) 1580151
(151) 15.12.2020
(540)

(732) FDS d.o.o. Sarajevo
(511) 34
(111) 1580260
(151) 29.10.2020
(540)

Schlumberger
White Ice Secco
(732) Schlumberger Weinund Sektkellerei GmbH
(511) 30 32 33
(111) 1580285
(151) 28.09.2020
(540)

(732) Verein Namix
(511) 35 36 39 41 43
(111) 1580294
(151) 29.10.2020

ЗИС / RS / IPO
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Schlumberger Rosé
Ice Secco
(732) Schlumberger Weinund Sektkellerei GmbH
(511) 30 32 33
(111) 1580295
(151) 09.10.2020
(540)

Skinrock

(111) 1580418
(151) 07.10.2020
(540)

(732) NAMMO AS
(511) 13
(111) 1580494
(151) 22.12.2020
(540)

(732) Sivantos GmbH
(511) 09 10 35 44

FASHION NOVA
(732) Fashion Nova, Inc.
(511) 18

(111) 1580573
(151) 10.09.2020
(540)

MTL
(732) Mul-T-Lock
Technologies Ltd.
(511) 06 09 37

UNCOMMONLY
INDEPENDENT

(111) 1580370
(151) 06.11.2020
(540)

(111) 1580375
(151) 30.12.2020
(540)

(732) CETIN a.s.
(511) 09 16 35 36 37 38
41 42

(111) 1580582
(151) 17.12.2020
(540)

(732) SR Brand AG
(511) 19 37

(732) LION DOO
(511) 30 35

Ж

(111) 1580497
(151) 18.12.2020
(540)

LINAK
(732) Linak A/S
(511) 07 09 10 11 12 20
37
(111) 1580530
(151) 22.12.2020
(540)

(732) Lockton, Inc.
(511) 36

(111) 1580407
(151) 31.12.2020
(540)

(732) Drustvo za
proizvodstvo, promet i
uslugi BIRN 2002, zastitno
drustvo uvoz-izvoz DOOEL
Prilep
(511) 03 35

ЗИС / RS / IPO

Bon Nero
(732) Schwarz Produktion
GmbH & Co. KG
(511) 30 31 35 39 40
(111) 1580693
(151) 20.01.2021
(540)

DALTRICE
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1580724
(151) 30.09.2019
(540)

(111) 1580600
(151) 11.01.2021
(540)

Bibs
(732) AH License ApS
(511) 03 08 11 12 20 21
(111) 1580617
(151) 18.11.2020
(540)

(732) SUBARU
CORPORATION
(511) 12 35 37
(111) 1580748
(151) 07.12.2020
(540)

LDOE

(111) 1580395
(151) 14.10.2020
(540)

(732) ZEN.COM
(511) 09

(111) 1580692
(151) 11.11.2020
(540)

(732) Pryakhin Andrey
Sergeevich
(511) 09 16 41 42
(732) CMS Legal Services
EEIG/EWIV
(511) 35 36 41 45

(732) DICKIE-SPIELZEUG
GmbH & Co. KG
(511) 28

(111) 1580542
(151) 16.07.2020
(540)

(111) 1580650
(151) 08.01.2021
(540)

(111) 1580807
(151) 05.10.2020
(540)

(732) Trenkwalder Group
AG
(511) 35 41 42

(732) Tovarystvo z
obmezhenoiu
vidpovidalnistiu "TIRAS12"
(511) 09 42

(111) 1580569
(151) 15.07.2020
(540)

(111) 1580852
(151) 14.01.2021
(540)
(732) Gebr. Brill Substrate
GmbH & Co. KG
(511) 01
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(732) A. MENARINI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE
RIUNITE S.r.l.
(511) 05 42

(111) 1581010
(151) 15.01.2021
(540)

Domaine Wolf

(111) 1580853
(151) 21.12.2020
(540)

(732) Beijing Roborock
Technology Co., Ltd.
(511) 37

(111) 1581096
(151) 02.12.2020
(540)

(732) Domaine Wolf GmbH
(511) 21 25 32 33 43
(732) OTCF S.A.
(511) 18 25

(111) 1581109
(151) 21.01.2021
(540)

(111) 1581011
(151) 15.01.2021
(540)

CAPTAIN DONUT

(111) 1580860
(151) 25.09.2020
(540)
(732) OTCF S.A.
(511) 18 25

(732) Monsieur
GUILLAUME
THIOLLIERE
(511) 43
(111) 1581137
(151) 19.10.2020
(540)

(111) 1581014
(151) 21.08.2020
(540)
(732) CERAMIKA KOŃSKIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 19
(111) 1580925
(151) 02.12.2020
(540)

(732) Bogatyrev Vasily
Alexandrovich
(511) 34

(732) BMTS Technology
GmbH & Co. KG
(511) 07 09 12 16 42
(732) DWS WIND
TURBINE SERVICE
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 25

VITAGMAL
(732) Kotin Oleg
Arkadyevich
(511) 05
(111) 1581220
(151) 21.01.2021
(540)

(732) KABUSHIKI
KAISHA KOBE SEIKO
SHO trading also as KOBE
STEEL, LTD.
(511) 36
(111) 1581226
(151) 21.09.2020
(540)

(732) LLC Crystal
Management company
(511) 35
(111) 1581237
(151) 23.12.2020
(540)

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

FOODLES
(732) Unilever IP Holdings
B.V.
(511) 30

(732) Domaine Wolf GmbH
(511) 21 25 32 33 43

(111) 1581008
(151) 10.12.2020
(540)

(111) 1581089
(151) 30.04.2020
(540)

SWATCH BIG
BOLD

210

(111) 1581213
(151) 29.01.2021
(540)

(111) 1581079
(151) 20.11.2020
(540)

(111) 1580983
(151) 08.01.2021
(540)

(732) Swatch AG (Swatch
SA) (Swatch Ltd.)
(511) 14

(111) 1581228
(151) 08.09.2020
(540)

(732) Golden Lady
Company S.p.A.
(511) 09 10 25

(732) TERRAVITA Spółka
z o.o.
(511) 30

(111) 1581203
(151) 29.01.2021
(540)

CARAT
(732) ZG Lighting France S.A.
(511) 11 42

(732) GIORGIO ARMANI
S.P.A.
(511) 03 04 08 09 11 14
16 18 20 21 24 25 26
27 34 35 43 44
(111) 1581242
(151) 17.12.2020
(540)

(111) 1581207
(151) 19.01.2021
(540)

PHILIPPE
MATIGNON

ЗИС / RS / IPO
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(732) Linak A/S
(511) 07 09 10 11 12 20
37

(732) "Zavod Bulbash"
Limited Liability Company
(511) 33

(732) Zhongyi Rubber CO.,
LTD
(511) 12

(540)

(111) 1581243
(151) 05.01.2021
(540)

(111) 1581346
(151) 20.11.2020
(540)

(111) 1581455
(151) 14.01.2021
(540)

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

Opella Healthcare
(732) SANOFI
(511) 03 05 09 10 41 44
(111) 1581374
(151) 22.09.2020
(540)

(111) 1581513
(151) 25.01.2021
(540)

(732) Naifu Wang
(511) 43
(111) 1581458
(151) 23.12.2020
(540)

(732) Shell Brands
International AG
(511) 04 09 37 39
(111) 1581257
(151) 18.09.2020
(540)

APPLE FITNESS+
(732) Apple Inc.
(511) 38 41 42 45
(111) 1581322
(151) 27.10.2020
(540)

(732) Arslan GmbH
(511) 29

(732) Tarasenko Kristina
Viktorovna
(511) 44

(732) Pogosyan Garik
Smbatovich
(511) 34 35

(111) 1581523
(151) 20.01.2021
(540)

(111) 1581377
(151) 05.01.2021
(540)

SHELL
(732) Shell Brands
International AG
(511) 04 09 37 39
(111) 1581390
(151) 20.01.2021
(540)

(732) JAFRON
BIOMEDICAL CO., LTD.
(511) 10
(111) 1581468
(151) 19.01.2021
(540)

FILODORO

L'ABSOLU DE
NOIR
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1581536
(151) 10.02.2021
(540)

(732) Golden Lady
Company S.p.A.
(511) 09 10 25

(111) 1581328
(151) 02.09.2020
(540)
(732) CoreLine d.o.o.
(511) 09 35 41
(111) 1581420
(151) 26.08.2020
(540)

Balea
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 10 35
(111) 1581453
(151) 16.12.2020
(540)

(111) 1581477
(151) 22.01.2021
(540)

DIVELLA
(732) F.DIVELLA S.P.A.
(511) 29 30
(111) 1581490
(151) 13.01.2021
(540)

(732) CoCreation Grass Co.,
Ltd.
(511) 27

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1581548
(151) 22.06.2020
(540)

MATCH 7
(732) MATCH 7 SPORTS
LLC
(511) 03 05 09 32 41
(111) 1581562
(151) 18.12.2020
(540)

(111) 1581510
(151) 07.10.2020

ЗИС / RS / IPO
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(732) Yiwu Dingqi
Hardware Firm
(511) 07 08 09
(111) 1581590
(151) 11.01.2021
(540)

(732) DECEUNINCK N.V.
(511) 06 17 19
(111) 1581686
(151) 02.02.2021
(540)

Vivify
(732) Carl Zeiss Vision
GmbH
(511) 09

(540)

(111) 1581781
(151) 28.09.2020
(540)

(732) Badoo Media Limited
(511) 09 16 18 25 35 38
41 42 45
(111) 1581738
(151) 29.01.2021
(540)

(111) 1581691
(151) 08.01.2021
(540)

(732) DECEUNINCK N.V.
(511) 06 17 19

(732) Japan Tobacco Inc.
(511) 34
(111) 1581598
(151) 10.12.2020
(540)

IMG
(732) PLEURAN, s. r. o.
(511) 05 16 29 35
(111) 1581618
(151) 07.01.2021
(540)

(732) MeiShang (GZ)
Cosmetics Co., Ltd.
(511) 03 35

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1581698
(151) 27.01.2020
(540)

(111) 1581703
(151) 18.12.2020
(540)

(111) 1581725
(151) 24.12.2020
(540)
(732) Shantou Chenghai
Huaxin Plastic Mould
Factory
(511) 28

212

ARCOCERE
(732) ARCO COSMETICI
S.r.l.
(511) 03
(111) 1581819
(151) 28.12.2020
(540)

(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28

(732) Ganzhou Benniu
Waterproof Building
Material Co., Ltd.
(511) 02

deceuninck
FRAMING THE
FUTURE
TOGETHER

(111) 1581740
(151) 03.12.2020
(540)

BIG 5 ASIA

(111) 1581626
(151) 11.01.2021
(540)

(111) 1581669
(151) 28.09.2020
(540)

(732) INTERNATIONAL
MARKETS LIVE INC.
(511) 16

(111) 1581798
(151) 28.12.2020
(540)

VERDEOASI
(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32
(111) 1581750
(151) 01.12.2020
(540)

(732) ARCO COSMETICI
S.r.l.
(511) 03
(111) 1581826
(151) 28.12.2020
(540)

Arcashield
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 07 09 11 12
(111) 1581762
(151) 23.11.2020
(540)

(732) ARCO COSMETICI
S.r.l.
(511) 03
(111) 1581868
(151) 07.01.2021
(540)

PROGAME
(732) JAMNICA plus d.o.o.
(511) 05 32
(732) Shenzhen
RAKwireless Technology
Co., Ltd.
(511) 09 38 42
(111) 1581726
(151) 23.11.2020

(111) 1581907
(151) 03.02.2021
(540)
(732) Badoo Media Limited
(511) 09 16 18 25 35 38
41 42 45

PAVEMIS
(732) BASF SE
(511) 01 05

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1581928
(151) 12.01.2021
(540)

(111) 1581984
(151) 23.01.2021
(540)

Ж
(111) 1582031
(151) 02.12.2020
(540)

(111) 1582128
(151) 09.02.2021
(540)

SACUP
(732) KME ITALY S.P.A.
(511) 06 11 37
(111) 1581942
(151) 12.01.2021
(540)

(732) INTERNATIONAL
MARKETS LIVE INC.
(511) 09 41

(732) Kadmon
Pharmaceuticals, LLC
(511) 05
(111) 1582007
(151) 09.11.2020
(540)

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 21
(111) 1582009
(151) 09.09.2020
(540)

(732) PIRELLI & C. S.p.A.
(511) 09 12 14 16 17 18
25 28 35 37 41 42
(111) 1582049
(151) 20.10.2020
(540)

GRIZZLY

GRANULAR
(732) KT & G
CORPORATION
(511) 34
(111) 1582144
(151) 10.02.2021
(540)

(732) Grizzly Tools GmbH
& Co. KG
(511) 06 07 08
(111) 1582076
(151) 12.01.2021
(540)

(732) PCE IBÉRICA, S.L.
(511) 09
(111) 1582170
(151) 20.11.2020
(540)

(732) SMF - Holding
GmbH
(511) 07 09 35 42
(732) Svendsen Sport A/S
(511) 09 18 22 25 28 42

(111) 1581958
(151) 21.01.2021
(540)
(732) CERVA GROUP a.s.
(511) 09 10 21 25
(111) 1582021
(151) 29.12.2020
(540)

Sitraffic FUSION
(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35
(111) 1581966
(151) 21.01.2021
(540)

(732) Siemens
Aktiengesellschaft
(511) 09 39 42
(111) 1582024
(151) 21.01.2021
(540)

(111) 1582090
(151) 05.02.2021
(540)

TOTALFIT
(732) HOLISTIC HEALTH,
INC.
(511) 25
(111) 1582093
(151) 09.02.2021
(540)

VaporStick

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1576834
(151) 12.10.2020
(540)

UR
HOLLYWOOD
(732) Entergamement, Inc.
(511) 41
(111) 1576844
(151) 30.10.2020
(540)

(732) KT & G
CORPORATION
(511) 34
(111) 1582121
(151) 29.01.2021
(540)
(732) Song Yuqiang
(511) 06

(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35

ЗИС / RS / IPO

(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35

(111) 1576847
(151) 12.01.2021
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Ж
(540)

(111) 1576888
(151) 05.10.2020
(540)

(540)

(111) 1577094
(151) 08.01.2021
(540)

LOVE MAKES
THE HEART
COMPLETE...
(732) SPARTA Holdings,
LLC
(511) 35

(732) Deichmann SE
(511) 25
(111) 1576882
(151) 24.11.2020
(540)

Gumel

(732) GAVRILOVIĆ d.o.o.
(511) 29
(111) 1576894
(151) 22.10.2020
(540)

(732) GAVRILOVIĆ d.o.o.
(511) 29
(111) 1576936
(151) 09.12.2020
(540)

HYLO COMFORT
(732) URSAPHARM
Arzneimittel GmbH
(511) 03 05 10

(732) Limited Liability
Company "Agricultural
technologies"
(511) 01 05
(111) 1576884
(151) 05.10.2020
(540)

(111) 1577104
(151) 09.11.2020
(540)

(111) 1577121
(151) 13.10.2020
(540)
(732) CHANGSHU
TONGRUN AUTO
ACCESSORY CO., LTD.
(511) 07
(111) 1576897
(151) 05.10.2020
(540)

(732) Melnikov Vladimir
Vladimirovich
(511) 03 14 25 35 43

(732) MERCATOR-EMBA,
d.d.
(511) 30
(111) 1577031
(151) 12.01.2021
(540)

(732) GAVRILOVIĆ d.o.o.
(511) 29

(111) 1577154
(151) 24.08.2020
(540)

(732) Guido Reuter
(511) 35 41
(111) 1577168
(151) 15.01.2021
(540)

(111) 1576885
(151) 09.12.2020
(540)
(732) GAVRILOVIĆ d.o.o.
(511) 29
(111) 1576914
(151) 15.12.2020
(540)
(732) BONTEMPI VIBO
S.p.A.
(511) 06
(111) 1577069
(151) 21.01.2021
(540)
(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d.
(511) 30 35
(732) MERCATOR-EMBA,
d.d.
(511) 30
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(111) 1576919
(151) 05.10.2020

VERSET
(732) VERSET HEALTH &
BEAUTY, S.L
(511) 05

(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1577192
(151) 28.08.2020

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennost'yu
"PHARMOCEAN LAB."
(511) 03 05 35
(111) 1577314
(151) 31.10.2020
(540)

(732) EURO GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29
(111) 1577195
(151) 28.10.2020
(540)

(732) WOLONG
ELECTRIC GROUP CO.,
LTD.
(511) 09

(732) AMOR GmbH
(511) 09 14 35
(111) 1577352
(151) 30.11.2020
(540)

JERSELY
(732) LORO PIANA S.p.A.
(511) 24
(111) 1577357
(151) 20.07.2020
(540)

(732) LASSELSBERGER
GmbH
(511) 01 02 17 19 37

(111) 1577258
(151) 08.01.2020
(540)

toggl
(732) Toggl OÜ
(511) 09 35 42
(111) 1577276
(151) 24.11.2020
(540)

(111) 1577400
(151) 13.10.2020
(540)

LINKVERTISE
(732) Marc Aurel Winter
(511) 35 38 42

(732) Mehmet Eyyüp
AMAN
(511) 30 35 43

(111) 1577416
(151) 02.04.2020
(540)

(111) 1577447
(151) 28.10.2020
(540)

Highwaykick

(111) 1577426
(151) 20.03.2020
(540)

(111) 1577433
(151) 10.12.2020
(540)

(111) 1577362
(151) 29.12.2020
(540)

(732) SHENZHEN
GOTRON ELECTRONIC
CO., LTD
(511) 09
(111) 1577368
(151) 20.01.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) CHINA ROAD &
BRIDGE CORPORATION
(511) 35 36 37 41 42

(732) KOLIOS ANONYMI
ETAIRIA-ELLINIKI
VIOMICHANIA
GALAKTOS
(511) 29 35

(732) De Rigo Vision S.p.A.
(511) 09

(732) Sopro Bauchemie
GmbH
(511) 19 37 41
(111) 1577438
(151) 01.09.2020
(540)

(111) 1577360
(151) 31.12.2020
(540)

(111) 1577238
(151) 23.12.2020
(540)

(732) CEMASTIR
LAVAMETALLI S.R.L.
(511) 07 11 37

(540)

(732) Scoot & Ride GmbH
(511) 12 28

(111) 1577213
(151) 15.12.2020
(540)

(732) CONSORZIO
MORTADELLA
BOLOGNA
(511) 29

Ж

(732) WOLONG
ELECTRIC GROUP CO.,
LTD.
(511) 12
(111) 1577469
(151) 30.11.2020
(540)

(732) Ellesse International
SpA
(511) 10
(111) 1577471
(151) 18.12.2020
(540)

PHYSIOGEL
(732) Klinge Pharma GmbH
(511) 03 05
(111) 1577436
(151) 16.12.2020
(540)
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1577497
(151) 19.10.2020
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Ж
(540)

(732) EUROTIS S.r.l.
(511) 06 07 08
(111) 1577528
(151) 21.08.2020
(540)

(111) 1577613
(151) 23.11.2020
(540)

BIRCH BENDERS
(732) BIRCH BENDERS,
LLC.
(511) 29 30
(111) 1577615
(151) 11.11.2020
(540)

Bon Mundo
(732) Tarasenko Ihor and
Tarasenko Iryna
(511) 30

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

(111) 1577544
(151) 25.09.2020
(540)

(111) 1577621
(151) 30.12.2020
(540)

LOKAWAY

OPTIZEN

(732) Lokaway Pty Ltd
(511) 06 20 35

(732) MILSING d.o.o.
(511) 05

(111) 1577571
(151) 30.09.2020
(540)

(111) 1577622
(151) 08.12.2020
(540)

Kipina
(732) Kipina Worldwide
Licensing Limited
(511) 41

(732) Belarusian-German
Joint Venture "Santa
Bremor" Limited Liability
Company
(511) 29 30
(111) 1577605
(151) 03.09.2020
(540)

(111) 1577662
(151) 15.01.2021
(540)
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ADLER
(732) Adler-Werk
Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG
(511) 02 05 07 09 40 41
42
(111) 1577686
(151) 10.12.2020
(540)

seni
(732) Toruńskie Zakłady
Materiałów
Opatrunkowych, Spółka
Akcyjna
(511) 03 05 10
(111) 1577693
(151) 21.12.2020
(540)

TOCCANTO
(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 30
(111) 1577710
(151) 18.12.2020
(540)

ORAFIO
(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 30

(732) Ningbo JSDA
Electronic Industry Co., Ltd
(511) 07 08
(111) 1577788
(151) 24.07.2020
(540)

(732) D-MARKET
ELEKTRONİK
HİZMETLER VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35 38 42
(111) 1577789
(151) 13.01.2021
(540)

(732) Rotkäppchen-Mumm
Sektkellereien GmbH
(511) 32 33
(111) 1577798
(151) 28.10.2020
(540)

(732) WOLONG
ELECTRIC GROUP CO.,
LTD.
(511) 07
(111) 1577800
(151) 18.01.2021
(540)

(111) 1577716
(151) 10.12.2020
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1577664
(151) 20.01.2021
(540)

(732) SC PREFERA
FOODS SA
(511) 29 30

(111) 1577669
(151) 30.10.2020
(540)

(732) Food Drug
Environment holding
(jinan) group Ltd,.
(511) 42

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"BIOMED"
(511) 05
(111) 1577773
(151) 07.01.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1577814
(151) 27.10.2020

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1577834
(151) 21.09.2020
(540)

(732) Ugreen Group
Limited
(511) 09
(732) Sberbank of Russia
(511) 09 35 36 38 39 41
42 44 45
(111) 1577817
(151) 20.11.2020
(540)

(111) 1577877
(151) 14.12.2020
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) TraveLeague AG
(511) 16 35 36 39 43

(540)

(111) 1577912
(151) 15.01.2021
(540)

(732) COLAVITA S.p.A.
(511) 29 30
(111) 1577915
(151) 26.08.2020
(540)

(732) CHAO YANG
LONGMARCH TYRE Co.,
Ltd
(511) 12
(111) 1577906
(151) 28.07.2020
(540)

(732) Enes Seker
(511) 16

Ж

(732) DAW SE
(511) 01 02 06 07 08 09
16 17 19 20 24 27 35
37 39 42

(732) JIANGSU
AOGRAND GROUP INC.
(511) 03
(111) 1577335
(151) 15.12.2020
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Ж

НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 478088
(540)

(111) 1329524
(540)

ACCU-FINE
(732) STADA Arzneimittel
AG
(511) 05
(111) 1577900
(540)

(732) Roche Diabetes Care
GmbH
(511) 10

(732) Triple A Finance
GmbH & Co. KG
(511) 03 05 10 18 25 28
35 37 38 41 45
(111) 1386498
(540)

(111) 1358079
(540)
(732) PLIMAT PLASTICOS INDUSTRIAIS
MATOS, S.A.
(511) 17 19 20

ARABELLABLUE
(732) Fall Creek Farm and
Nursery, Inc.
(511) 31

(111) 1426562
(540)

Rybelsus

(111) 1262653
(540)

(732) Novo Nordisk A/S
(511) 05
(732) G&P COSMETICS
SRL
(511) 03

(111) 1429077
(540)

(111) 1372027
(540)

(732) SHAD S.A., société
anonyme
(511) 05 35 36 42

(111) 1286453
(540)

(111) 1375597
(540)

ENEOMEY
(732) Audrey Talayrach
(511) 03

(732) TAB GIDA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29 30 35 43
(111) 1431593
(540)

(732) MESSIKA GROUP
(511) 03 09 14 18 25

(732) SHENZHEN
GEEKBUY ECOMMERCE LIMITED
COMPANY
(511) 09 35

(732) Sungrow Power
Supply Co., Ltd.
(511) 09

(111) 1302819
(540)

(111) 1378694
(540)

(111) 1453100
(540)

MESSIKA

ESD
(732) EKATO Holding
GmbH
(511) 04 07 17
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(732) JINHUA GALAXIA
TECH CO., LTD.
(511) 07
(111) 1480395
(540)

ENYAQ
(732) ŠKODA AUTO a.s.
(511) 12
(111) 1482690
(540)

GAVRETO
(732) Blueprint Medicines
Corporation
(511) 05
(111) 1495323
(540)

JUVISE

(732) Obschestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu "MAY"
(511) 30

(111) 1298694
(540)

(111) 1463736
(540)

Pow Cube

(732) AJMAL HOLDINGS
& INVESTMENTS
PRIVATE LIMITED
(511) 03
(111) 1495541
(540)

PARIS TEXAS
(732) BALTIMORA
STUDIO S.R.L.
(511) 03 09 14 18 25

ЗИС / RS / IPO
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(732) Ajmal Holdings &
Investments Private Limited
(511) 03
(111) 1498723
(540)

URBIS
(732) TEMPISH s.r.o.
(511) 12 28
(111) 1506568
(540)

THE ANDAMANE
(732) BALTIMORA
STUDIO S.R.L.
(511) 03 09 14 18 25 35
(111) 1531644
(540)

(111) 911239
(540)

(732) NC COMPONENTI
S.p.A.
(511) 07
(111) 919816
(540)

Ж
(111) 1023697
(540)

(732) Crostalia Limited
(511) 29 30
(111) 1049506
(540)

(732) DIC Corporation
(511) 01
(732) MAGELLAN
(511) 03 14 18 24 25

(111) 1177618
(540)

(111) 927088
(540)

PROSTASIST

(111) 1534095
(540)

Numa
(732) COSI Hospitality
GmbH
(511) 09 36 43
(111) 1540223
(540)

COLPOFIX

ROXALL
(732) ROXALL Medizin
GmbH
(511) 05
(111) 967909
(540)

(732) URIACH ITALY,
S.R.L.
(511) 05

FALMEC
(732) FALMEC S.P.A.
(511) 11
(111) 852248
(540)

(732) Crostalia Limited
(511) 29 30

ЗИС / RS / IPO

(111) 1190522
(540)

BRÉAL
(732) PAULINE
(511) 03 09 14 16 18 24
25 35 38 41 42
(111) 1206946
(540)

ROYAL THERMO
(732) Limited liability
company "ROYAL
THERMO Rus"
(511) 06 11 19 35
(111) 1211444
(540)

(111) 847579
(540)
(732) LIMAGRAIN
EUROPE
(511) 31 44
(111) 1018415
(540)

HDi
(732) LIMAGRAIN
EUROPE
(511) 31 42 44

TAKACAT

PLIMEX
(732) FAI Automotive plc
(511) 07 12 17

(111) 963062
(540)

(111) 1550448
(540)

(111) 1552604
(540)

(111) 950466
(540)

(732) Management Drives
Holding B.V.
(511) 16 35 41 42

(732) MAKYAJ
KOZMETİK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 03 05

(732) Dr. Monika
Hildebrand
(511) 12 35

(732) "SOPHARMA" AD
(511) 05 30

(732) Paglieri S.p.A.
(511) 03

(111) 1545844
(540)

BALLU
(732) Limited liability
company "R-Klimat"
(511) 07 11 35
(111) 1215370
(540)

THERANOVA

(732) PLIMEX PLASTICOS
INDUSTRIAIS, S.A.
(511) 19 20
(111) 1552902
(540)

OKEDI
(732) LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.
(511) 05
(111) 1552913
(540)

LEDGERYS
(732) LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.
(511) 05
(111) 1559954
(540)

PowerMatic
(732) MAN Truck & Bus SE
(511) 12
(111) 1563474
(540)

(732) Gambro Lundia AB
(511) 10
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Ж
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 42
(111) 1566488
(540)

(111) 1571385
(540)

ZONIN
(732) Casa Vinicola Zonin
S.p.a.
(511) 33
(111) 1572034
(540)

SANVIDIA
(732) Zentiva, k.s.
(511) 05
(111) 1573416
(540)

(732) Solvex - cosmetic
products OOD
(511) 03

220

(111) 1573504
(540)

(732) GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC
(511) 05
(111) 402702
(540)

(732) Berglandmilch eGen
(511) 05 29 30 31 32

(732) GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC
(511) 05

ЗИС / RS / IPO
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Д

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

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

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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Д

РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11510
(51) 09-01
(21) Д-86/ 2020
(15) 27.11.2020.
(22) 14.9.2020.
(30) 2
(28) Д-86/ 2020 14.9.2020. RS
(54) BOCA ZA ALKOHOLNA PIĆA, BOCA ZA
BEZALKOHOLNA PIĆA
(73) LONČAR Nikola, Timočka 18A,
11000 Beograd, RS
(72) ĐERIĆ Vesna, Filipa Višnjića br. 1,
21000 Novi Sad, RS
(74) STANIMIROVIĆ, Vesna, advokat,
Sarajevska br. 80/I/6, 11000 Beograd, RS

(74) STANIMIROVIĆ, Vesna, advokat,
Sarajevska br. 80/I/6,11000 Beograd, RS

(11) 11512
(51) 09-01
(21) Д-76/2020
(15) 2.12.2020.
(22) 7.8.2020.
(30) 1
(28) Д-76/2020 7.8.2020. RS
(54) BOCA
(73) BAHUS DOO STRIŽA , Carigradski drum 10,
35250, Paraćin, RS

(11) 11511
(51) 26-05
(21) Д-87/2020
(15) 27.11.2020.
(22) 14.9.2020.
(30) 1
(28) Д-87/2020 14.9.2020. RS
(54) NOĆNA LAMPA SA ALARMOM,
KAMEROM, RUTEROM I KOMUNIKATOROM
(73) LONČAR Nikola, Timočka 18A,
11000 Beograd, RS
(72) ĐERIĆ Vesna, Filipa Višnjića br. 1,
21000 Novi Sad, RS
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(11) 11513
(51) 11-02
(21) Д-85/2020
(15) 2.12.2020.
(22) 7.9.2020.
(30) 1
(28) Д-85/2020 7.9.2020. RS
(54) SAKSIJA
(73) "POBEDA COMPANI" D.O.O., Četvrta
Industrijska 11,
22330 Nova Pazova, RS
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(11) 11514
(51) 07-07
(21) Д-84/2020
(15) 2.12.2020.
(22) 7.9.2020.
(30) 4
(28) Д-84/2020 7.9.2020 RS
(54) KUTIJA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE
(73) "POBEDA COMPANI" D.O.O., Četvrta
Industrijska 11,
22330 Nova Pazova, RS
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(11) 11515
(51) 30-03
(21) Д-83/2020
(15) 2.12.2020.
(22) 7.9.2020.
(30) 2
(28) Д-83/2020 7.9.2020. RS
(54) HRANILICA ZA KUĆNE LJUBIMCE
(73) "POBEDA COMPANI" D.O.O., Četvrta
Industrijska 11,
22330 Nova Pazova, RS
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Д

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.08.2020. - 15.09.2020.године:
Дизајн број 10463 чији је носилац UNISTRAW
PATENT HOLDINGS LIMITED, U0195, Jalan
Merdeka, 87007, Federal Territory of Labuan, MY,
престао је да важи дана 3.9.2020. године.
Дизајн број 10416 чији је носилац Peter Opsvik
AS, Pilestredet 27 H, N-0164 Oslo, NO, престао је да
важи дана 16.8.2020. године.
Дизајн број 10531 чији је носилац ELBI
ELEKTRIK ULUSLARARASI TICARET VE SANAYI
A.S., Tasoluk Mehmet Akif Ersoy Mah. Maltepe Cad.
No. 15 Arnavutkoy, Istanbul, Turska, TR, престао је да
важи дана 20.8.2020. године.
Дизајн број 10554 чији је носилац OHARA
Nariko, 538-18, Ayameikeminami 7-chome, Nara-shi,
Nara 631-033, JP i TAKAMATSU Kuniaki, 34-22,
Oaza, Shinchaya, Meiwa-cho, Taki-gun, Mie 515-031,
JP, престао је да важи дана 21.8.2020. године.
Дизајн број 11078 чији је носилац VUCCOM
ŠPEDICIJA PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I ULSUGE
D.O.O., Pećinačka 19/4, 11000 Beograd-Zemun, RS,
престао је да важи дана 27.8.2020. године.
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