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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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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

Назначење 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

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)

5

Гласник интелектуалне својине 2021/4a
Intellectual Property Gazette 2021/4a

Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-355
(220) 06.03.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) HoneyCraft doo Novi Sad za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Branislava Borote 17, 21000, Novi
Sad, RS
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

понети; сервирање хране и пића у ресторанима и
баровима; сервирање чаја, кафе, какаа, газираних
пића и воћних сокова; услуге барова који служе
првенствено кафу и чајеве; услуге барова који служе
првенствено чајеве; услуге брзе хране за понети.
(210) Ж- 2020-858
(220) 08.06.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, АНдре Николића 3,
11040, Београд
(540)

BEAUTY IN HARMONY WITH
NATURE

(531) 11.01.02; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) провидна/бела, црна, жута.
(511) 8 кашике; кашике, виљушке и ножеви од
пластике; кашике за једнократну употребу; кашике
као део прибора за јело; кашике као сувенири;
кашичице за десерт; кашичице за кафу; кашичице за
сладолед; кашичице за чај; ножеви, виљушке и
кашике; ножеви, виљушке и кашике за бебе;
пластичне кашике; пластични прибор за јело;
прибори за јело за једнократну употребу; справе за
претакање течности [ручни алат]; стони прибор
[кашике, виљушке, ножеви].
21 калупи, модле [кухињски прибор]; кашике за мед;
кашике за сервирање; кутије за пилуле, [нису за
медицинске потребе]; кутије за храну; кутије за чај;
кућне или кухињске справе и посуде; кућне посуде
за храну; кухињски прибор за сервирање; кухињски
прибори; кухињско посуђе; пластичне кутије за
ужину; пластичне посуде; посуде за мешање
напитака; посуде за послужење; посуде за
послуживање; посуде за послуживање кафе,
неелектричне; посуде за служење чаја, не од
племенитих метала; посуде за чај које нису од
племенитих метала; посуде, не од племенитих метала, за
кућну или кухињску употребу; посуде од алуминијумске
фолије за једнократну кућну употребу; филтери за кафу,
не-електрични; филтери за чај.
43 сервирање хране и пића; 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
6

(511) 16 хартија, картон и производи од њих, који
нису укључени у друге класе; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); пластични материјал
за паковање (који није укључен у друге класе);
нарочито етикете и налепнице за производе и
амбалажа за паковање производа, штампани каталози
и маркетиншки материјал.
32 вода; лековита минерлана вода; минерална вода;
газирана и негазирана стона вода за пиће;
безалкохолна пића.
35 услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у
вези са водом, лековитом минералном водом,
минералном водом, газираном и негазираном стоном
водом за пиће, безалкохолним пићима.
(210) Ж- 2020-938
(220) 18.06.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Haseeb Co., Al Mantika Al Sinaia - Ibn Asaker,
Damascus, SY
(740) Advokat Dragoljub Ćosović, Andre Nikolića 3,
11040, Beograd
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.01.02; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, зелена
(511) 29 месо; риба; живина; дивљач; месни екстрати;
кувано воће; кувано поврће; желеи; џемови; компоти;
јаја; млеко; млечни производи; јестива уља и масти;
бадеми, млевени; пасуљ, конзервиран; говеђа супа; сир;
кувано хладно месо (као шунка); путер; какао путер;
кокосов путер; путер од кикирикија; путер крем; чипс
од кромпира; кукурузно уље; кавијар; шлаг;
кристализовано воће; сурутка; урме; рибљи филети;
прехрамбени производи од рибе; конзервисана риба;
риба, маринирана; смрзнуто воће; залеђено воће; воћни
желеи; воћне салате; закуска-мали оброци од воћа;
дивљач, која није жива; хумус (намаз од хумуса);
сочиво, конзервирано; уље на бази кукуруза;
конзервисано месо; месо, маринирано; усољено месо;
печурке,
конзервисане;
ораси,
припремљени;
маслиново уље за храну; уштипци, крофне од
кромпира; лосос, који није жив; сардине, које нису
живе; кобасице; супе; маргарин; кисели краставци; сок
од парадајза за кување; парадајз паста; сунцокретово
уље за храну; тахини (намаз од сусамовог семена);
туна, која није жива; јогурт; млеко од кикирикија.
30 кафа; чај; какао; замена кафе; пиринач; тапиока;
саго; брашно; приправци направљени од житарица;
хлеб; пециво; кондиторски производи; сладолед;
мед; меласа; квасац; прашак за пециво; со; сенф;
сирће; сосеви (зачини); зачини; лед; кондиторски
производи од бадема; бадемова паста; анис; пића на
бази чоколаде; пића на бази какаа; пића на бази кафе;
пића на бази чаја; кекс; хлебни производи; хлеб од
ђумбира; векне хлеба; лепиње; колачи; бомбоне;
карамеле (бомбоне); брза храна на бази житарица;
жваке; чоколада; чоколадни напици са млеком;
кондиторски производи за украшавање Божићних
јелки; цимет (зачин); слаткиши; колачићи; кукурузно
брашно; кукуруз, млевени; воћни преливи (сосеви);
сладолед крем; јестиви лед; брашнаста храна;
ферменти за пасте; ароме, осим есенцијалних уља;
смрзнути јогурт (као кондиторски ледени производ);
воћни желеи (кондиторски производи); ђумбир
(зачин); алва; ољуштени овас; ледени чај; кечап
(сос); макарони; пуслице (посластица); мајонез;
месни сокови (преливи); чоколадни мус; мускантни
орашћич; овсене пахуљице; палачинке; пите;
паприка (за зачињавање); пице; кокице; слаткиши
разних арома (посластице); мали оброци од пиринча;
матични млеч; сендвичи; преливи (зачини); зачини;
шпагете; скроб за храну; кондиторски шећер; суши;
Тзв. Таббоулех; парадајз сос; ванила; пшенично
брашно; вафли; резанци (нудле); кукурузна каша.
31 свеже воће и поврће; семе; природне биљке и
цвеће; храна за животиње; слад; бадеми (воће);
пасуљ, свеж; зрна какаа, сирова; кокос; риба, жива;
рибља икра; лешници; овас; маслине, свеже; свеж
ЗИС / RS / IPO

Ж
кикирики; шећерна трска; пшеница; живина, жива;
мекиње; ораси (воће).
32 пиво; газиране воде; воћни напици и воћни
сокови; пића на бази Алое Вера, безалкохолна;
есенције за прављење пића; воћни екстрати,
(безалкохолни); сок од парадајза (напитак); сокови
од поврћа (напици).
35 оглашавање; пословно управљање; пословна
администрација;
канцеларијско
пословање;
представљање (тзв. презентација) робе на свим
комуникацијским
медијима,
а
за
потребе
малопродаје; услуге пословног посредовања;
демонстрација робе; дистрибуција узорака за потребе
рекламирања; услуге агенција за увоз и извоз;
маркетинг; оглашавање на интернет рачунарској
мрежи; организовање сајмова у комерцијалне или
рекламне сврхе; промоција продаје за друге; услуге
малопродаје
или
велепродаје
прехрамбених
производа, кафе, замена за кафу у продавницама
и/или путем поштанских наруџбина или путем
интернета (путем веб странице); услуге (осим услуга
превоз) прикупљања за друге разних производа,
намирница, кафе, производа на бази кафе и замена за
кафу укључујући уз омогућавање купцима да ту робу
повољно погледају и купе.
43 услуге обезбедјења хране и пића; привремени
смештај; кафићи; кафетерије; мензе; услуге тзв.
"кетеринга" за храну и пиће; ресторани;
самоуслужни ресторани; снацк-барови.
(210) Ж- 2020-1091
(220) 02.07.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Владимир Цветковић, Булевар Цара Лазара
82, 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Дејан Мудринић, Сремска 4/3*6,
21000 Нови Сад
(540)

(531) 02.09.12; 26.04.12; 26.04.16; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.03; 29.01.04
(591) тиркизно зелена, тамно тиркизно зелена, бела
(511) 5
фармацеутски, медицински препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини; фластери,
материјали за завијање; дезинфекциона средства.
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Ж
10 хируршки, медицински апарати и инструменти;
апарати за масажу.
44 медицинске услуге; хигијенска заштита и нега
лепоте за људе.
(210) Ж- 2020-1274
(220) 30.07.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

CARICA
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива и вина;
алкохолна пића која садрже воће осим грожђа;
алкохолне мешавине осим вина, за коктеле;
алкохолни воћни коктели, који не садрже вино;
алкохолни екстракти, који не садрже вино;
алкохолни препарати за прављење напитака, који не
садрже вино; амерички виски; аперитиви на бази
дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази
жестоких пића; апсинт; армањак; биљни ликери;
битери [горка алкохолна пића]; бренди; бренди од
трешања; бурбон; виски; водка; воћни екстракти који
не садрже грожђе, алкохолни; воћни ликери; горка
алкохолна пића - битери; горки алкохолни
аперитиви; дестилована алкохолна пића на бази
житарица; дестилована жестока пића; дигестиви
[ликери и жестока пића]; екстракти жестоких
алкохолних пића; жестока алкохолна пића
[дестилована]; жестока пића; жестока пића с укусима
[алкохолна пића]; јабуковача; киршч, вишњевача;
коктели, који не садрже вино; коњак; крем ликери;
крушковача; ликери; ликер који садржи биљне
екстракте; медовина; мескал; рум; сангрија; скоч;
текила; узо; џин.
(210) Ж- 2020-1509
(220) 09.09.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.15; 26.11.12; 27.03.01; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.05
(591) љубичаста
(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски
препарати за медицинску употребу, додаци исхрани
за медицинску употребу; фластери, материјали за
завијање; адхезивни фластери за медицинску
употребу; медицинске креме; уља и масти и деривати
уља и масти за медицинску употребу, рибље уље.
(210) Ж- 2020-1757
(220) 13.10.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) MADE IN BLKN DOO, Војводе Степе 353,
стан 7, Београд-Вождовац, RS
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24
(511) 35 оглашавање, рекламирање, рекламирање на
радију, рекламираје преко телевизије, организовање
изложби за привредне или рекламне потребе, онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи, производња
рекламних филмова, маркетинг, услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета, услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета.
38
пренос видео садржаја на захтев, пренос
дигиталних датотека, пренос порука и слика.
(210) Ж- 2020-1760
(220) 13.10.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Владимир Зарић, Теразије 5, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.17; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.13; 26.04.22;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава (pantone 661C), светло плава(pantone
283C), водено плава (pantone 552C), бела.
(526) Дисклејмер на "FRUIT FROST"
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(511) 29 замрзнуто воће; боровнице, смрзнуте;
бруснице, смрзнуте; вишње, смрзнуте; јагоде
смрзнуте; малине, смрзнуте; купине, смрзнуте;
бобичасто воће, смрзнуто, замрзнути микс
бобичастог воћа (замрзнути berry микс); смути микс.
(210) Ж- 2020-1869
(220) 26.10.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Premium Pharma DOO Novi Sad, Булевар
Патријарха Павла бр. 16а, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Невена Тепавац, Булевар ослобођења
бр. 78, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 02.09.21; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 29.01.08
(591) сива и љубичаста
(511) 3 средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати;
немедицински сапуни; парфимерија, етерична уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; немедицинска средства за чишћење зуба.
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.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-1884
(220) 27.10.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Fabrika dečje hrane d.o.o., Маршала Тита 206,
Добановци , 11272 Београд, RS
(540)

(511) 5 храна за бебе; додаци исхрани; млечне
формуле за бебе; млеко у праху за бебе; дијететска
храна
прилагођена
за
медицинске
намене.
29 млеко у праху; алое вера за људску исхрану;
бадемово млеко; бобичасто воће, конзервирано; воће,
конзервирано; воће, кувано; воће, прерађено; воће у
конзерви; воћна пулпа; воћни желе; воћни чипс;
грицкалице на бази воћа; залеђено воће; замене за
млеко; замрзнуто-сушено поврће; јогурт; кефир;
кисело млеко; кокосово млеко; кокос, осушени;
ЗИС / RS / IPO

Ж
компоти; кондензовано млеко; конзервисано поврће;
концентрати на бази воћа за кување; концентрати на
бази поврћа за кување; мермелада; месо; милк шејк;
млеко; намази на бази орашастих плодова; намази на
бази поврћа; намирнице на бази рибе; напици на бази
бадемовог млека; напици на бази кокосовог млека;
напици на бази млека од кикиикија; напици од
млека, у којима млеко преовлађује; напици са
бактеријама млечне киселине; овсено млеко; павлака
(млечни производ); парадајз пире; паста од поврћа;
пахуљице од кромпира; пире од јабука; пиринчано
млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу;
поврће, прерађено; производи од млека; протеинско
млеко; путер; сир; смрзнуто воће; сојино млеко;
сосови од поврћа за кување; сок од парадајза за
кување; супе; сухомеснати производи; сушено
поврће; џемови.
30
брашно; вафел производи; високопротеинске
плочице од житарица; воћне посластице; воћни желе
(слаткиши); воћни преливи (сосови); грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; десерти у
облику муса (слаткиши); замрзнута сушена јела чији је
главни састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији је
главни састојак тестенина; инстант пиринач; какао
напици са млеком; кекс; колачи; корнфлекс; крекери;
мусли; напици од чаја; овсене пахуљице; пиринчани
крекери; пића на бази какаоа; пића на бази чоколаде;
пића од кафе са млеком; пића на бази кафе; пића од
чоколаде са млеком; плочице од житарица; препарати од
житарица; пудинг; сладни бисквити; сладолед;
сладоледи, слаткиши; сутлијаш; тестенина; хељда,
прерађена; храна на бази овса; чај; чоколада; чоколадни
мусеви; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове.
32 безалкохолна пића; безалкохолна пића од алое вера;
безалкохолна пића од сушеног воћа; безалкохолни воћни
екстракти; безалкохолни воћни напици; безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; безалкохолни
приправци за прављење напитака; воде (пића); воћни
нектар; (безалкохолни); воћни сокови; газирана вода;
енергетска
пића;
изотоници;
квас;
коктели,
безалкохолни; лимунаде; минерална вода; (пиће);
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици на
бази пиринча, који нису замена за млеко; напици соје,
осим замена за млеко; освежавајућа безалкохолна пића;
пића од сурутке; сирупи за пића; смутис (кашасти
напици од воћа или поврћа); сокови од поврћа (пића);
сок од јабуке, безалкохолни; сок од парадајза (пиће).
(210) Ж- 2020-1925
(220) 03.11.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) MUŠKI KOŠARKAŠKI KLUB "SPARTAK",
Sportsko udruženje, , Ференца Сепа 3,
24000 Суботица, RS
9

Ж
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

KOŠARKAŠKI KLUB SPARTAK
(511) 25 обућа; одећа; покривала за главу; спортске
мајице, дресови; дресови (одећа).
41 спортске активности; услуге спортских објеката;
организовање
спортских
такмичења;
услуге
спортских кампова; изнајмљивање спортских терена.
43 услуге ресторана; услуге кафеа.
(210) Ж- 2020-1938
(220) 05.11.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) MUŠKI KOŠARKAŠKI KLUB "SPARTAK", Sportsko
udruženje, Ференца Сепа 3, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 21.03.01; 24.01.03; 24.01.05; 24.01.25;
25.05.01; 26.03.05; 26.03.13; 26.03.16; 26.03.22;
27.05.01; 29.01.14
(591) плава, бела, црвена, наранџаста.
(511) 25 обућа; одећа; покривала за главу; спортске
мајице, дресови; дресови (одећа).
41 спортске активности; услуге спортских објеката;
организовање
спортских
такмичења;
услуге
спортских кампова; изнајмљивање спортских терена.
43 услуге ресторана; услуге кафеа.
(210) Ж- 2020-1988
(220) 16.11.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3,
11000, Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд
(540)
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(531) 25.07.06; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.14; 27.05.21
(591) браон, светло плава, црна, тамно розе.
(511) 10
хируршки и медицински апарати и
инструменти; апарати за генетско тестирање за
медицинске сврхе; апарати за обнављање матичних
ћелија за употребу у медицини; апарати за клиничку
дијагнозу; апарати за тестирање крви; бочице са
капаљком за употребу у медицини; вагинални
дилататори; вагинални шприцеви; гинеколошки апарати
и инструменти; дигитални топломери за медицинску
употребу; дилататори за материцу; ендоскопски уређаји
за медицинске потребе; заштитне рукавице за
медицинске потребе; игле за медицинску употребу;
инструменти за убризгавање без игала; хируршки
материјали за зашивање; кесе за прикупљање крви за
медицинску употребу; ласери за хируршке потребе;
медицински инструменти за резање ткива; медицински
уређаји за испирање; медицински уређаји за увођење
фармацеутских препарата у људско тело; ножеви за
медицинске потребе; опрема за заштиту од рендгенског
зрачења, за медицинску употребу; песари за
контрацепцију и подржавање материце; скалпели;
уређаји за неинвазивну хирургију; ултразвучни апарати
у медицинске сврхе; ултразвучни дијагностички уређаји
за медицинску употребу; уређаји за дијагностичко
сликање за медицинске потребе; хигијенске маске за
медицинску употребу; шприцеви за медицинску
употребу; шприцеви са иглама за вишекратну употребу.
44 медицинске услуге; медицинске и здравствене услуге;
акушерске и гинеколошке услуге; амбулантна медицинска
нега; болничке услуге; генетско саветовалиште; генетско
тестирање у медицинске сврхе; дерматолошке услуге;
ДНК тестирање у медицинске сврхе; медицинске услуге у
вези са вађењем, третирањем и обрадом матичних ћелија;
медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и
обрадом људске крви, крви из пупчане врпце, људских
ћелија, матичних ћелија и коштане сржи; здравствена и
козметичка нега за људе; изнајмљивање медицинске
опреме; израда извештаја који се односе на медицинска
питања; информисање пацијената о употреби лекова;
консултантске и информативне услуге у вези са
медицинским производима; консултантске и информативне
услуге у вези са фармацеутским производима; медицинска
помоћ; медицинска нега; медицинске и здравствене услуге;
медицинске и здравствене услуге у клиникама; медицинске
консултације; медицински скрининг; медицинско
саветовање;
медицинско
тестирање;
обављање
медицинских прегледа; пластична хирургија; припрема
рецепата у апотекама; пружање медицинских
информација; услуге лабораторијске анализе у вези са
лечењем особа; услуге лекара; услуге медицинске
дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге
телемедицине; услуге центара за рехабилитацију; услуге
медицинске анализе у медицинским лабораторијама у
вези са лечењем особа; фармацеутски савети; физикална
терапија.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2020-2021
(220) 19.11.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Kellogg Europe Trading Limited, 3, Dublin
Airport Central (DAC), Dublin Airport, Dublin , IE
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.12; 27.01.11; 27.05.24
(511) 29 грицкалице на бази кромпира и поврца,
хрскаве прерађевине од кромпира, чипс од кромпира,
сушено воце и поврце, грицкалице на бази сира,
јестива уља, грицкалице на бази коштуњавог воћа и
семенки; енергетске табле које садрже воце,
коштуњаво воће и поврце, сушено месо.
30 прерађевине на бази житарица које се користе као
грицкалице или састојци за припремање друге хране;
прерађене житарице; препарати од житарица и
других прехрамбених производа добијених од
житарица који се користе као грицкалице или
састојаци за припремање хране; грицкалице на бази
житарица; табле од житарица; грицкалице на бази
пшенице; грицкалице на бази пиринча; грицкалице
на бази више врста житарица; крекери; кокице;
переце; грицкалице на бази кукуруза; мешавине
грицкалица које се састоје углавном од крекера,
переца и / или искоканих кокица; хлеб; кекс; зачини.
(210) Ж- 2020-2211
(220) 14.12.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Fortezza D.o.o, Гаврила Принципа 3,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 10.03.11; 27.05.10; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) зелена #62ВВ46; наранџаста #F48120; сива
#635F59
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) 32 газирана вода; безалкохолна пића од алое
вера; аперитиви, безалкохолни; јечмено вино [пиво];
пиво; коктели на бази пива; пивски слад; сок од јабуке,
безалкохолни; коктели, безалкохолни; енергетска пића;
екстракти хмеља за производњу пива; воћни сокови;
воћни нектар [безалкохолни]; але пиво од ђумбира;
шира [неферментисана]; изотоници; квас; лимунаде;
литијум вода; сладно пиво; сладовина; минерална вода
[пиће]; шира; безалкохолна пића; безалкохолни напици
са укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
безалкохолна пића од сушеног воћа; безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
воћни екстракти; безалкохолни воћни напици;
безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни
приправци за прављење напитака; бадемов сируп;
пилуле за газирање пића; прашкови за газирање пића;
препарати за прављење газиране воде; напици за
спортисте обогаћени протеинима; напици на бази
пиринча, који нису замена за млеко; сарсапарила
[безалкохолни напитак]; Селтзер вода; радлер; шербети
[пића]; смутис [кашасти напици од воћа или поврћа];
сода вода; освежавајућа безалкохолна пића; напици од
соје, осим замена за млеко; сирупи за пића; сирупи за
лимунаде; стоне воде; сок од парадајза [пиће]; сокови
од поврћа [пића]; воде [пића]; пића од сурутке.
33 алкохолна пића која садрже воће; алкохолна пића,
изузев пива; алкохолна есенције; алкохолни екстракти;
ликер од аниса; анисет [ликер]; аперитиви; арак; битери
[горка алкохолна пића]; бренди; јабуковача; коктели;
куракао; дигестиви [ликери и жестока пића];
дестилована пића; воћни екстракти, алкохолни; џин;
дестилована алкохолна пића на бази житарица; киршч,
вишњевача; ликери; медовина; ликер од пеперминта;
крушковача; пикет; помешана алкохолна пића, која
нису на бази пива; алкохол од пиринча; рум; жестока
пића; саке; алкохолна пића на бази шећерне трске;
водка; виски; вино.
34 пепељаре за пушаче; блокови папира за цигарете;
дуван за жвакање; кутије за цигаре; секачи за цигаре;
кутије за цигарете, табакере; филтери за цигарете;
муштикле; папир за цигарете; цигарете; цигарете
које садрже замену дувана, које нису за медицинску
употребу; усници за цигарете; држачи цигара;
цигарилоси; цигаре; електронске цигарете; кремени;
ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; ароме,
изузев есенцијалних уља, за употребу у електронским
цигаретама; резервоари гаса за упаљаче; траве за
пушење; наргиле; хумидори, кутије за чување цигара;
упаљачи за пушаче; течни раствори за електричне
цигарете; кутије за шибице; шибице; држачи за шибице;
усници за муштикле; орални вапоризатори за пушаче;
чистачи за дуванске луле; сталци за луле; џепне
машинице за увијање цигарета; бурмут; кутије за
бурмут; пљуваонице за пушаче; усници од ћилибара за
муштикле; дуван; посуде за дуван; луле; кесе за дуван;
фитиљи за упаљаче.
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Ж
(210) Ж- 2020-2217
(220) 15.12.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) The International Association of Lions Clubs ,
300 W. 22nd Street , Oak Brook, Illinois 60523 , US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 03.01.01; 03.01.16; 24.01.09; 24.01.15; 24.01.25;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24
(511) 36 услуге прикупљања прилога у добротворне
сврхе; услуге прикупљања средстава за заштиту и
истраживање у вези са видом и слухом; добротворне
услуге, наиме, обезбјеђивање средстава за жртве и
хуманитарне раднике који учествују у уклањању
посљедица природних или катастрофа узрокованих
људским фактором; добротворне услуге, наиме,
организирање и провођење волонтерских програма и
пројеката за добробит заједнице.
(210) Ж- 2020-2233
(220) 17.12.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Foundcenter Investment GmbH , Schönhauser
Allee 59B, 10437 Berlin, DE
(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000, Beograd
(540)

UNA
(511) 35 Услуге оглашавања и маркетинга нарочито,
објављивање
рекламних
текстова,
анализа
истраживања тржишта и података о оглашавању у
циљу пружање стратегија и увида за оглашавање и
маркетинг,
креирање,
писање,
уређивање,
објављивање и дистрибуција рекламног материјала,
укључујући текстове, визуелне материјала и
садржаје, припремање аудиовизуелних презентација
за
употребу
у
оглашавању,
продукција,
постпродукција,
уређивање,
објављивање
и
дистрибуција рекламних материјала, изнајмљивање и
куповина времена за оглашавање и простора за
оглашавање на свим средствима и медијима за
комуникацију за друге, услуге рекламних агенција.
38
Телекомуникације; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
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комуникација преко рачунарских терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос
порука и слика посредством рачунара; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
пренос факсимилом; пружање информација у
области
телекомуникација;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; изнајмљивање
времена приступа глобалним рачунарским мрежама;
изнајмљивање телекомуникационе опреме; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; телеграфске услуге;
телефонске услуге; емитовање телевизијских
програма; телекс услуге; пренос дигиталних
датотека; пренос честитки путем интернета; пренос
телеграма; услуге говорне поште; бежично
емитовање; услуге телекомуникационог портала;
телекомуникационе услуге које се пружају путем
платформи и портала на интернету и других медија;
мобилне
телекомуникационе
мрежне
услуге;
телекомуникационе услуге фиксне телефоније;
омогућавање
приступа
широкопојасним
телекомуникационим услугама; услуге бежичне
комуникације; услуге дигиталне комуникације;
омогућавање приступа телевизији са Интернет
протоколом; омогућавање приступа Интернету;
услуге електронске поште и текстуалних порука;
пружање информација о телекомуникацијама путем
телекомуникационих мрежа; услуге провајдера
мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање
временом приступа мрежама података и базама
података,
нарочито
Интернету;
пружање
телекомуникационих услуга у виду управљања
мрежом;
омогућавање
веза
електронске
комуникације; услуге усмеравања и повезивања
телекомуникација; информативне и саветодавне
услуге у вези с наведеним услугама које се пружају
путем телекомуникационе мреже.
42 Научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера; информативне и
саветодавне услуге у вези с технолошким услугама
које се пружају путем телекомуникационих мрежа.
45 Правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица; индивидуалне и
друштвене услуге које пружају други, ради
задовољавања потреба појединаца; услуге друштвеног
умрежавања; услуге онлајн друштвених мрежа.
(210) Ж- 2020-2255
(442) 15.04.2021.

(220) 21.12.2020.

ЗИС / RS / IPO
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(731) International Beer Breweries Ltd. and EckesGranini Group GmbH, 5 Bar Lev Boulevard , Ashkelon,
7878102 , IL i Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 NiederOlm, DE
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

PRISUN
(511) 32 пива; минералне воде (пића); газиране воде;
безалкохолна пића; безалкохолни воћни напици;
воћни сокови; сирупи за пића; приправци за
прављење напитака.

Ж
16 књиге; књиге са песмама или нотама; новине;
плакати од папира; плакати од папира или картона;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; држачи списа; документа
(канцеларијски прибор).
25 одећа; обућа; капе; визир качкети (опрема за
главу); мајице.
(210) Ж- 2021-152
(220) 29.01.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Ринг Спорт д.о.о., Кованчина 19а први део ,
Мислођин-Обреновац, RS
(540)

(210) Ж- 2020-2285
(220) 22.12.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Драгана Пилиповић, 29. новембра 7, Београд, RS
(740) Адвокат Предраг Јањић, Војводе Шупљикца
37, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.19; 27.03.02; 27.05.01
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2020-2342
(220) 31.12.2020.
(442) 15.04.2021.
(731) Ceca music doo, Љутице Богдана 3,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 16.01.16; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03
(591) розе, зелена.
(511) 3 парфеми; тоалетне воде; парфеми и тоалетне
воде; козметички лосиони; козметичке креме и
лосиони; козметички лосиони за кожу; козметичке
креме; сапун; шампони; лосиони за тело; лосиони за
руке; лосиони за купање; козметички сетови.
14 привесци за кључеве у облику плочица; привесци
за кључеве од метала; привесци за кључеве од коже;
привесци (накит); привесци за кључеве од вештачке
коже; привесци за кључеве од неплеменитих метала.

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511) 12 возила, апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; унутрашње гуме за пнеуматике;
опрема за поправку унутрашњих гума; ваздушне
пумпе (опрема за возила); ублаживачи удара за
возила; гуме за точкове возила; вентили за гуме
возила; бицикли; нотари за бицикле; блатобрани;
двоточкаши, колица; точкови за возила; поклопци
мотора возила; моторска кућица за компоненте
копнених возила; осовине за точкове возила; ланци
за бицикле; шасије за возила; браници возила;
волани за бицикле; гуме за бицикле; зупчаници за
бицикле; блатобрани за бицикле; кочнице за
бицикле; блатобрани за бицикле; фелне за точкове
бицикла; наплатци за точкове бицикла; курбле за
бицикле; мотори за бицикле; главчине точкова
бицикла; педале бицикла; пумпе за гуме бицикла;
жбице за точкове бицикла; точкови за бицикле;
седишта за бицикле; нотари за мотоцикле;
електрични мотори за копнена возила; електрична
возила; осовине за возила; крајеви осовина, рукавци;
штитници за точкове бицикала; кочнице за возила;
мотори за управљање сувоземним возилима; точкови
који се крећу независно од погона,
за копнена возила; опруге за вешање возила;
седишта за возила; возила за кретање по земљи,
ваздуху, води или шинама; унутрашње гуме за
бицикле; кочионе плочице за возила; рамови за
бицикле; делови кочница за возила; корпе
прилагођене
бициклима;
тротинети [возила];
кочиони дискови за возила; звона за бицикле; бочни
ретровизори за возила; контролне ручке за возила;
електрични бицикли; самобалансирајући скутери;
самобалансирајући електрични моноцикли.
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Ж
(210) Ж- 2021-179
(220) 03.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Preduzeće za trgovinu i usluge BEO IMPERA
d.o.o. Beograd, Милентија Поповића 5в С2/2, 11070,
Београд, RS
(740) Адвокат Милка Танасковић, Десанке
Максимовић бр. 9, 11000, Београд
(540)

системи и инструменти за прикупљање, регулисање,
контролу и дистрибуцију соларне енергије;
фотонапонски системи, апарати, уређаји, системи и
инструменти; енергетска електроника у облику
инвертора струје и регулатора пуњења; батеријско
складиште предвиђено као јединствени систем;
горивне ћелије; станице за пуњење електричном
енергијом; станице за снабдевање електричном
енергијом; генератори електричне енергије на
батерије.
(210) Ж- 2021-229
(220) 10.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace Parkway,
Parsippany, New Jersey 07054, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LYSOL ON THE GO
(531) 26.04.12; 26.04.22; 26.04.24; 26.15.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, жута: Ц=0 М=0 Y=64 К=0; Ц=0 М=0
Y=75 К=0;Ц=0 М=20 Y=100 К=0; Ц=0 М=30 Y=100
К=0; Ц=0 М=40 Y=100 К=0.
(511) 9
криптографски кључеви који се могу
даунлаудовати за примање и трошење криптовалуте;
електронски новчаници који се могу преузимати
терминали за кредитне картице.
36
обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама; електронски пренос средстава; издавање
кредитних картица.
(210) Ж- 2021-200
(220) 05.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Stryten Manufacturing LLC, 3700 Mansell
Road, Suite 400, Alpharetta, 30022, Georgia, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

STRYTEN
(511) 9
батерије; делови за батерије; пуњачи
батерија; акумулатори; електрични извори напајања;
складишта електричне енергије; апарати, уређаји и
инструменти за напајање електричном енергијом;
апарати, уређаји и инструменти за непрекидно
напајање електричном енергијом; електроенергетски
уређаји, апарати и инструменти; уређаји, апарати и
инструменти за складиштење електричне енергије;
системи за напајање електричном енергијом; системи
за складиштење електричне енергије; апарати,
уређаји и инструменти за регулисање, контролу и
дистрибуцију електричне енергије; апарати, уређаји,
14

(511) 3
вишенаменски препарати за чишћење;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати; средства за чишћење тоалета;
средства за чишћење купатила; средства за чишћење
кухиње; крпе, влажне марамице, марамице и сунђери
натопљени препаратима за чишћење; препарати за
уклањање мрља; освеживачи за тканине у спреју;
сапуни;препарати за чишћење руку; гелови за
чишћење руку; спрејеви за чишћење руку; пена за
чишћење руку; мирисни препарати за атмосферу;
спрејеви за освежавање просторија.
5 дезинфекциони, антибактеријски препарати и
препарати за дезодорисање; дезинфекциона средства;
спрејеви за дезинфекцију; средства за дезинфекцију
тканине; дезинфекциона средства за прање руку;
средства за дезинфекцију руку; санитарни препарати;
средства за стерилизацију руку; препарати за
дезинфекцију тврдих површина за употребу у
домаћинству;
дезодоранси
за
употребу
у
домаћинству; препарати за дезодорисање ваздуха;
дезодоранси за одећу и тканину; крпе, влажне
марамице, марамице и сунђери натопљени
дезинфекционим
средствима;
крпе,
влажне
марамице, марамице и сунђери натопљени
антисептичким препаратима; крпе, влажне марамице,
марамице и сунђер и натопљени антибактеријским
препаратима;
антибактеријски
сапуни;
дезинфекциони сапуни; препарати за освежавање
ваздуха; препарати за неутралисање мириса за
употребу на текстилу, теписима и у ваздуху;
препарати за неутралисање мириса; препарати за
пречишћавање ваздуха; препарати за стерилизацију
ваздуха; препарати за дезинфекцију ваздуха.
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(210) Ж- 2021-245
(220) 12.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Адвокат Зоран Миљаковић, Булевар Михајла
Пупина 10Е/222, 11070, Београд, Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.03.02; 26.04.01; 26.04.12; 26.04.13; 27.05.01
(511) 3 вода од лаванде; уље лаванде за козметичке
потребе; уље од лаванде; ароматерапијска уља;
ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони;
ароматична етарска
уља; ароматична уља;
ароматична уља за купке; етарска уља за употребу у
ароматерапији; помандери [ароматичне материје];
екстракти цвећа [парфеми]; колоњске воде, парфеми
и козметички производи; парфеми; парфеми и
колоњске воде; парфеми и тоалетне воде; течни
парфеми; фумигацијска средства [парфеми]; помаде
за козметичку употребу; гелови за очи; гелови за очи
за козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за
козметичке потребе; лосиони за очи за козметичке
потребе;
дезодоранси
за
личну
употребу;
дезодоранси за људе или животиње; дезодоранси за
људску употребу; дезодоранси за негу тела;
дезодоранси за тело; дезодоранси за тело
[парфимеријски производи]; препарати за туширање
за личну хигијену и дезодорисање [тоалетни
производи]; препарати за парфимисање ваздуха;
мирисна вода за постељину; мирисни спрејеви за
постељину; козметички сапуни; мирисни сапуни;
парфимисани сапуни; сапун*; сапуни за кожу;
сапуни за купање; сапуни за купање у течном,
чврстом или у облику гела; сапуни за лице; сапуни за
личну употребу; сапуни за руке; течни сапуни;
тоалетни сапуни; биљни екстракти за козметичке
намене; етерична уља биљног порекла; емулзије,
гелови и лосиони за негу коже; козметичке креме и
лосиони; козметичке креме и лосиони за негу лица и
тела; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и
пудери за лице, руке и тело; козметички лосиони;
козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за
лице; лосиони за козметичку употребу; лосиони за
лице и негу тела; лосиони за лице и тело за
козметичке потребе; лосиони за очи; лосиони за
руке; лосиони за руке за козметичке потребе; уља и
лосиони за масажу; хидратантне креме, лосиони и
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Ж
гелови;
хидратантни
лосиони
[козметички];
шампони*.дневне
креме;
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; креме за кожу; креме за
кожу за козметичке потребе; креме за кожу и у
течном и у чврстом облику; 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
тела; креме за руке; креме за тело; креме за тело за
козметичку примену; креме за тело за козметичку
употребу; креме за тело [козметика].
5
антибактеријска средства за прање руку;
антибактеријски гелови; антибактеријски гелови на
бази
алкохола
за
дезинфекцију
коже;
антибактеријски лосиони за руке; антибактеријски
препарати.антибактеријски сапуни.
30 биљни чајеви, осим за медицинске потребе;
мешавине за припрему чаја; немедицински биљни
чајеви; цветови или лишће као замена за чај; чај.
35
оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-246
(220) 12.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I
MARKETING PINK INTERNATIONAL
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, Незнаног јунака 1,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 9 3Днаочаре; 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;
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Ж
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 закључавање; 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 уређај е
[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; објектива 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;
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
16
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апарати који се покрећу кованицама; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
тепекомуникаџиони 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; леци, 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; щтампане ствари; штампани материјал
[висока штампа]; штампани роковници; штампарски
бланкети, који нису од 1'е.катила; штампарски
комплети, покретни [канцеларијски реквизит].
35 aжурирање 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
ЗИС / RS / IPO
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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 рег 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 средставa 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
спорских 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 корпоративне 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 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 комуникационих веза са глобалном
ЗИС / RS / IPO

Ж
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 [телекомуникационе 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
осветљавање позоришних и телевизијског 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 књигa и часописа; организовање 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;
организовање такмичења [образовних или забавних];
писање сценарија; писање текстова; писање
сценарија, изузев за рекламне сврхе; подучавање;
пренос знања и искуства [обучавање]; џродукција
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 образовања;
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
17

Ж
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 стављања на располагање филмова,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев; услуге студија за снимање; услуге технике
осветљења за манифестације; услуге тонске технике
за манифестације.
(210) Ж- 2021-247
(220) 12.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Иван Лалић, Драгослава Ђорђевића Гоше
16в/14, Београд, RS
(740) Немања Милетић, Интернационалних бригада
59, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 05.09.15; 05.09.17; 05.13.25; 11.01.04;
26.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.19; 27.01.12;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена P7738C, топло наранџаста P158C, бела.
(511) 35 оглашавање; рекламирање.
41 кетеринг хране и пића; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
информације и савети у вези са припремањем
оброка.
(210) Ж- 2021-249
(220) 17.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO
MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска б.б.,
22300, Стара Пазова, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
18
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(591) сива, црна.
(511) 20
опрема за кревет, нарочито јастуци.
24
текстил и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама, нарочито завесе.
(210) Ж- 2021-261
(220) 17.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
DE 19810, Wilmington, US
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.06; 27.05.01; 27.05.17
(511) 18 кожа и имитација коже; путне торбе; ручне
торбе; школске торбе; спортске и атлетске торбе; торбе
носиљке; торбе за преко рамена; велике торбе; торбе са
дугим каишевима; торбе; козметичке торбе које се
продају празне; кофери; руксаци; ранчеви; пртљаг
сандуци; торбе за пелене; цилиндричне платнене торбе
за ношење преко рамена; торбе за ношење на струку;
новчаници; кесе од коже; танке ташне без ручки или
каиша (тзв. клач ташне); ташне; ташне са кратким
каишем за ношење око зглоба; и кишобрани.
(210) Ж- 2021-266
(220) 17.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station,, New Jersey, 08889, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LAGEVRIO
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-267
(220) 17.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) CRH (Srbija) d.o.o., Бранка Ристића 8, Поповац, RS
(740) Милош Митић, Владимира поповића 6а,
Београд
(540)

(531) 26.02.03; 27.05.17; 29.01.04
(591) светло плава, тамно плава.
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(511) 1 хемикалије, лепкови, непрерађене вештачке
смеле, непрерађена пластика, све за индустријску и
грађевинску употребу.
17
изолациони производи и материјали.
19 цемент, бетон, асфалт, кречњак, креч, шљунак,
клинкер, битумен, грађевински материјали (неметали),
бетонски грађевински елементи, подне, зидне и кровне
плочице (неметалне), камен за изградњу и поплочавање;
цигле; силоси и резервоари за зидање или бетон, стубови
(неметални) за грађевинарство.
35 малопродајне и велепродајне услуге у вези са
хемикалијама
за
употребу
у
грађевинској
индустрији, лепковима, непрерађеним вештачким
смолама, непрерађеном пластиком за употребу у
грађевинској индустрији; малопродајне и веле
продајне услуге у вези са грађевинским и
конструктивним материјалима; малопродајне и
велепродајне услуге у вези са изолацијским
производима и материјалима, цементом, бетоном,
асфалтом, кречњаком, кречом, шљунком, клинкером,
битуменом,
грађевинским
материјалима
(неметалима), бетонским грађевинским елементима,
подним, зидним и кровним плочицама (неметалним);
грађевинским каменом и каменом за поплочавање;
циглом; силосима и резервоарима за зидање или
бетон, стубовима (неметалним) за грађевинарство.
37 услуге вађења камена (експлоатација минералних
сировина), услуге изградње, грађевинарства и
изолације.
39
услуге транспорта грађевинских материјала
(цемента, бетона, камена и сл), паковање и
складиштење робе.
40 обрада материјала, дробљење и млевење камена;
обрада цемента, бетона, асфалта, креча, смеле, битумена,
неметалних грађевинских материјала, шљунка, подних,
зидних и кровних плочлца, камена и цигле за
грађевинарство и поплочавање, третман отпада.
42 грађевинско пројектовање, техничка испитивања,
инжењерске услуге, геолошка истраживања.
(210) Ж- 2021-268
(220) 18.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Боровница Клуб Агро Систем Ракари
Воћарство ДОО, Ракари б.б., Мионица, Ракари, RS
(740) Веселин Ђорђевић, Приморска 26, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.04; 26.01.05; 26.01.15;
26.01.21; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, плава, бела.
(511) 1
тресет (ђубриво); тресетне подгоге за
хортикултуру.
22
вреће за узгајање биљака и дрвећа од
пластифициране мрежасте тканине.
29
боровнице обрађене; боровнице смрзнуте;
боровнице суве; џемови од боровнице.
31 боровнице свеже; саднице.
(210) Ж- 2021-270
(220) 18.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) EURALIS SEMENCES, Avenue Gaston
Phoebus, 64230, Lescar, FR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

LIDEA
(511) 31
сирови и непрерађени пољопривредни,
хортикултурни и шумарски производи; зрневље (семе);
зрневље (житарице); непрерађено зрневље житарица;
семе за усеве; семе за пољопривредне потребе;
непрерађено зрневље као храна за животиње; житарице
као храна за животиње; нус-производи прераде
житарица за исхрану животиња; остаци од обраде
житарица за исхрану животња; брашно за животиње;
сено; крмно биље; сточна храна за јачање; хранљиве
материје за јачање животиња; животињска и сточна
храна; сточна храна која садржи кукурузно брашно;
мешана храна за животиње; вештачка животињска храна
(осим за медицинску употребу); додаци јелима за
исхрану животња; храна за преживање за животиње;
живе биљке и природно цвеће; биљке; семе; луковице и
саднице за оплемењивање биљака.
42 научне и технолошке услуге; услуге истраживања у
области пољопривреде, наиме, евалуације, процене и
истраживања у области науке и технологије изведена од
стране инжењера, истраживача или научника из поља
пољопривреде; услуге истраживања и дизајна у области
биотехнологије, истраживања сорти, студија техничких
пројеката у области пољопривреде; услуге истраживања
и развоја у вези са узгојем семена и биљака; услуге
истраживања и развоја у вези са производњом новог
семена; истраживање и развој нових производа за
пољопривреду; анализа и евалуација дизајна производа
за
пољопривреду;
техничка
истраживања
за
пољопривреду; истраживања везана за хемију,
бактериологију, биологију у пољопривреди; развој
техника израде за пољопривреду; биолошке анализе за
пољопривреду; хемијске анализе за пољопривреду;
консултантске услуге у вези са биотехнологијом у
области пољопривреде; саветовање у вези са биологијом
у области пољопривреде.
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Ж
(210) Ж- 2021-272
(220) 18.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Virgin Enterprises Limited, The Battleship
Building, 179 Harrow Road, W2 6NB, London , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.13
(511) 35 оглашавање; пословно управљање; услуге
малопродаје и малопродаје путем поште (слањем
наруџбенице) парфема, колоњских вода, лосиона за
после бријања, шампона и производа за негу косе,
сапуна, дезодоранса, препарата за бријање, препарата за
негу ноктију, козметике и производа за негу коже,
рачунарске периферне опреме, подлога за мишеве,
подлога за зглоб, наочара за сунце и футрола за наочаре,
опреме на надувавање за пливање, апарата за спашавање,
калкулатора, двд дискова, цд дискова и видео трака,
сатова, ручних сатова, накита, имитације накита,
кованица, дугмади за манжетне, украса и рамова за слике
од драгоцених метала или превучених њима, књига,
штампаних публикација, часописа, периодичних
публикација, фотографија, честитки, календара,
разгледница, плаката, канцеларијског прибора, налив
пера, хемијских и обичних оловака, карата за играње,
салвета од папира, свезака, блокова за писање, дневника,
џепних књига, сандука, путних торби, већих женских
ташни са две ручке (“тоте” ташни), торби за ципеле,
торби за одела, кишобрана, ранчева, актен ташни,
ручних торбица, новчаника, женских торбица, кофера,
кожних свезака, футрола за кредитне картице, футрола
за кључеве, спортских торби, производа од коже и
имитације коже, стоног посуђа, грнчарије, земљаног
посуђа, стакларије, рамова за слике, пешкира за плажу,
пешкира за купатило, тканине за столове, одеће
укључујући обуће, покривала за главу, спортске одеће,
огртача, каишева, качкета, рукавица, шалова, капа, јакни,
плетене трикотаже, капута, пиџама, ноћне одеће, доњег
рубља, купаћих костима, играчака, игри и предмета за
игру, рачунарских игри, алкохолних пића; организовање,
управљање и надзор програма лојалности и
подстицајних програма.
39 превоз бродом; паковање и складиштење робе;
организација путовања у виду организовања превоза
за појединце или за групе путника; припремање и
организовање крстарења; превоз путника бродовима
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за крстарење; пакет аранжмани и услуге туристичких
агенција, наиме, резервисање крстарења; резервација
и продаја карата за туристичка путовања и
крстарења, наиме, услуга резервације превоза и
путних карата; организација путовања, екскурзија и
крстарења, наиме, координација путних аранжмана и
превоза за екскурзије за појединце и за групе и
организовање крстарења; организација одмора,
наиме,
организовање
путовања
за
друге;
организација
луксузних
одмора,
наиме,
организовање путовања за друге; резервација
туристичких путовања, наиме, услуга резервације
карата за туристичка путовања; организација
туристичких путовања; организација превоза за
путнике;
организовање
путовања
за
пакет
аранжмане, наиме, координација путних аранжмана
за појединце и за групе; услуге туристичке агенције
за резервације за организовање туристичких
путовања; услуге превоза бродом; услуге резервације
путних авионских карата; услуге редовног авионског
превоза путника; пружање информација у вези са
доласцима авионских летова; пружање информација
у вези са одласцима авионских летова; организовање
авионских карата и карата за крстарења, наиме
услуге резервације путних карата; превоз путника;
пружање информација о транспорту; организовање
превоза путника; превоз путника; организовање
поморског превоза путника; пружање информација у
вези са превозом путника; услуге информисања и
саветовања које се односе на напред наведене услуге;
услуге информисања и саветовања које се односе на
напред наведене услуге које се пружају онлајн из
рачунарске базе података или преко интернета;
услуге информисања и саветовања које се односе на
напред наведене услуге које се пружају преко
телекомуникационе мреже.
41 забавне, спортске и културне активности, наиме
организовање спортова и културних догађаја у оквиру
заједнице; услуге електронских игара путем интернета
или друге
комуникацијске
мреже;
пружање
информација у вези са образовањем и забавом, онлајн
из рачунарске базе података или путем телевизијских
или радио програма; пружање електронских
публикација које се не могу преузети, у виду брошура
из области крстарења; организовање спортских и
забавних догађаја као и догађаја који служе разоноди,
наиме, организовање фестивала у оквиру заједнице
првенствено са спортским догађајима, уметничким
изложбама, извођењима етничких плесова и
обезбеђивање вечера и пијаца у виду бувљака;
организовање лутрија и извлачења награда; услуге
резервације карата за рекреативне и забавне догађаје,
наиме приредбе, свечаности, биоскопске пројекције,
концерте, позоришне представе, фестивале и спортске
догађаје; услуге здравствених и фитнес клубова, наиме,
пружање обуке и обезбеђивање опреме из области
ЗИС / RS / IPO
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физичког вежбања; вођење часова вежбања и фитнеса;
услуге теретане, наиме обезбеђивање простора за
фитнес тренинге и вежбање; пружање услуга базена;
услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге забаве
на бродовима за крстарења, наиме услуге казина,
организовање и извођење наступа уживо, извођење
музичких наступа уживо, извођење представа
варијетеа, извођење хумористичних наступа, извођење
позоришних и музичких представа у ноћним
клубовима,
организовање
такмичења,
плесних
извођења и забава; организовање забавних програма за
малу децу на бродовима за крстарење, наиме читање
прича, извођење луткарских позоришних представа,
извођење скечева и извођење уживо групних
позоришних аудио и визуелних дела; услуге забаве које
пружају кампови за одмор; стављање на располагање
објеката за приказивање кинематографских филмова;
услуге информисања и саветовања које се односе на
напред наведене услуге; услуге информисања и
саветовања које се односе на напред наведене услуге
које се пружају онлајн из рачунарске базе података или
преко интернета; услуге информисања и саветовања
које се односе на напред наведене услуге које се
пружају преко телекомуникационе мреже.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; пружање
привременог смештаја; услуге припреме хране; кетеринг
хране и пића; сервирање хране и пића; припрема хране и
пића; изнајмљивање опреме за послуживање хране;
услуге кетеринга за снабдевање храном и пићем;
пружање информација у вези са припремом хране и
пића; услуге барова, наиме, кафе барова; услуге винског
бара; услуге барова; услуге ресторана; услуге снекбарова; услуге одмаралишта, наиме услуге боравка у
одмаралиштима; услуге хотела; резервисање хотелског
смештаја за друге и резервисање привременог смештаја;
услуге информисања и саветовања које се односе на
напред наведене услуге; услуге информисања и
саветовања које се односе на напред наведене услуге које
се пружају онлајн из рачунарске базе података или преко
интернета; услуге информисања и саветовања које се
односе на напред наведене услуге које се пружају преко
телекомуникационе мреже.
(210) Ж- 2021-273
(220) 18.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SKYMEDIA GROUP DOO BEOGRAD,
Димитрија Туцовића 28а, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 24.17.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06
(591) сива.
(511) 16 печати са адресом папир; огласни панои од
папира или картона; бележнице, нотеси; албуми;
слике; штампани материјал [висока штампа];
фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; оловке;
блокови за цртање; блокови [канцеларијски
материјал]; памфлети; жигови [печати]; свеске;
бележнице; индексне карте [канцеларијске]; листови
папира; (канцеларијски) картон; каталози; фасцикле
[канцеларијски материјал]; конусне папирне кесе;
коверте; материјали за писање; формулари
[штампани]; канцеларијски материјал, изузев
намештаја; штампани роковници; папир за писање;
планови, пројекти нацрти; врећице [коверте, кесе] од
папира или пластике, за паковање; фолије, слајдови
(канцеларијски материјал); алманаси; календари;
заставе од папира; плакати од папира или картона;
етикете од папира или картона; натписи од папира
или картона; налепнице [канцеларијски прибор];
леци, флајери; транспаренти [банери] од папира;
беџеви са именом [канцеларијски прибор].
35
рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; непосредно оглашавање путем
поште; ажурирање огласних материјала дистрибуција
узорака;
изнајмљивање
огласних
материјала;
објављивање рекламних текстова оглашавање;
рекламирање; рекламирање на радију; услуге односа са
јавношћу; рекламирање преко телевизије; маркетиншка
истраживања;
испитивање
јавног
мњења;
изнајмљивање огласног простора промоција продаје за
друге секретарске услуге; пословно управљање за
сценске уметнике; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; писање рекламних текстова;
тражење
спонзорства;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга; оглашавање плаћањем по клику [pay
per click глашавање]; развој концепта оглашавања;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене
или намене; оглашавања писање текстова за рекламне
намене; услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге односа са
медијима; пружање корисничких прегледа у
комерцијалне или рекламне сврхе.
38 слање порука; емитовање телевизијских програма;
телефонске комуникације; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала; пренос
порука и слика посредством рачунара; сателитски
пренос; услуге телекомуникационог усмеравања и
повезивања; пренос дигиталних датотека; бежично
емитовање; пренос видео садржаја на захтев; пренос
подкаст садржаја.
21

Ж
41 услуге разоноде; изнајмљивање сценског декора
изнајмљивање аудио снимака; продукција радио и
телевизијских
програма;
оркестарске
услуге;
пружање услуга у области забаве и разоноде; услуге
студија за снимање; изнајмљивање опреме за
осветљавање позоришних и телевизијских студија;
писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; монтажа
видеотрака; компоновање музике; фотографске
репортаже фотографисање; услуге репортерског
извештавања; снимање видеорекордером; услуге
агенција за продају карата [разонода]; писање
текстова;
продукција
музике;
омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; писање песама;
писање сценарија; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге тонске технике
за манифестације; услуге монтаже видео записа за
манифестације; услуге технике осветљења за
манифестације; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање корисничких
оцена у забавне и културне сврхе.
(210) Ж- 2021-276
(220) 19.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) CEMEX, S.A.B. DE C.V., Av. Constitución 444,
Pte. Col. Centro, 64000, Monterrey (NUEVO LEÓN), MX
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) 19
грађевински материјали (неметални),
укључујући цемент, бетон, малтер, камен, креч,
шљунак, подне плочице, партиције, цигле, плочице,
мозаик, круте цеви, неметалне, за грађевинарство;
асфалт, катран и битумен (смола), преносиве
грађевине [конструкције], неметалне, укључујући
модуле, панеле, монтажне стубове и споменике, од
неметалних материјала.
(210) Ж- 2021-284
(220) 19.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 07932,
Florham Park New Jersey, US
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(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

SECOMPLA
(511) 1 хемикалије које се користе у пољопривреди,
хортикултури и шумарству, нарочито препарати за
јачање биљака, хемијски или биолошки препарати за
контролу стреса код биљака, препарати за
регулисање раста биљака, хемијски препарати за
третирање семена, гени семена за пољопривредну
производњу.
5 препарати за уништавање и сузбијање штеточина,
инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди.
31
пољопривредни производи, производи
хортикултуре и производи шумарства, житарице,
семење и вегетативни делови биљака.
(210) Ж- 2021-285
(220) 19.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) PHARMA SOLUTIONS doo Kraljevo,
Рибничка 26, 36000, Краљево, RS
(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина
127/91, 11070, Београд-Нови Београд
(540)

(531) 19.13.21; 26.04.03; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.03;
29.01.06
(591) тамно зелена, светло зелена, бела.
(511) 9 апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати, рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване, рачунарски програми,
снимљени, оперативни рачунарски програми,
снимљени, компјутерске периферне јединице,
рачунарски софтвер, снимљени, интерфејси за
рачунаре,
електронски
планери,
рачунарска
меморија, уређаји, софтвер за чување екрана на
рачунару,
снимљен
или
даунлодован.
35 компјутерско управљање подацима, помоћ у
пословном управљању, пословно управљање и
организационо саветовање, обавештења о пословима,
помоћ у пословном или индустријском управљању,
стручне
услуге
о
пословној
ефикасности,
саветодавне услуге у пословном управљању,

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/4a
Intellectual Property Gazette 2021/4a
прикупљање информација у компјутерске базе
података, системација информација у компјутерским
базама података, претраживање података у
рачунарским датотекама за друге, ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података,
пружање пословних информација путем интернет
странице, привремено пословно управљање, услуге
малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала,
услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала,
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи.
42
развој рачунарских платформи, рачунарско
програмирање, дизајнирање рачунарског софтвера,
ажурирање рачунарског софтвера, изнајмљивање
рачунарског
софтвера,
поновно
успостављање
рачунарских података, одржавање рачунарског
софтвера,
дизајнирање
рачунарских
система,
инсталирање рачунарског софтвера, саветовање у
области рачунарског софтвера, софтвер у виду сервиса
[саас], чување резервне копије података ван мреже,
услуге информационих технологија које се пружају на
бази аутсорсинга, саветодавне услуге из области
комјутерске технологије, пружање корисничких услуга
аутентификације коришћењем технологије јединствене
пријаве за мрежне софтверске апликације.
(210) Ж- 2021-287
(220) 22.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO
MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска б.б.,
22300, Стара Пазова, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 18.04.02; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 29.01.04
(591) плава.
(511) 20
опрема за кревет, нарочито јастуци.
24
текстил и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама, нарочито завесе.
(210) Ж- 2021-288
(220) 22.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) LTD "KOMITEX GEO", 2-ya Promyshlennaya
Str. 10,, 167981,, Syktyvkar, Komi Republic,, RU
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(740) Граовац Д. Зоран, Вучедолска 4/24,
11000, Београд
(540)

geokom
(511) 17 акрилне смоле, полуобрађене; лепљиве
траке, које нису за канцеларијску, медицинску и
употребу
у
домаћинству;
фолије
против
заслепљивања за прозоре [обојене фолије]; фолије за
затамњење стакла [обојене фолије]; азбест; азбестна
платна; азбестне облоге; азбестне тканине; азбестни
филц; азбестна влакна; азбестни картони; азбестни
конопац; азбестни папир; азбестне сигурносне
завесе; азбестне плоче; азбестни шкриљци; торбе
[коверте, кесице] од гуме, за паковање; балата;
облоге од коре дрвета за звучну изолацију; смеше
које спречавају зрачење топлоте парних котлова;
материјали за кочионе облоге, делимично прерађени;
савитљиве цеви за шаторска платна; угљенична
влакна, осим за текстилну употребу; материјали за
заптивање; ацетат целулозе, полупрерађен; хемијске
смеше за поправљање пукотина; клацкасти вентили
од гуме; облоге квачила; прикључно црево за
хладњаке у возилу; гумени гајтани; памучна вата за
заптивање; цилиндричне спојнице; диелектрици
[изолатори]; одбојници од гуме; гумени стопери за
врата; изолационе траке; заптивне траке; лепљиве
траке; ебонит; калупи од ебонита; еластична
предива, осим за текстилну употребу; пуњења за
проширења на спојевима; тканине од фибергласа за
изолацију; стаклена влакна за изолацију; материјали
за филтрирање од полупрерађене пластичне фолије;
материјали за филтрирање од полупрерађене
пластичне пене; неметалне арматуре цеви за
компримовани ваздух; арматуре, неметалне, за
савитљиве цеви; арматуре, неметалне, за круте цеви;
флексибилна црева, неметална; пловне преграде
против загађивања; пластична пена за цветне
аранжмане [полупроизводи]; фолија од прерађене
целулозе, која није за паковање; металне фолије за
изолацију; заптивачи; стаклена вуна за изолацију;
гума, сирова или полуобрађена; гутаперка; црева од
текстилног
материјала;
изолационе
траке;
изолационе тканине; изолациони филц; изолационе
рукавице; изолациони материјали; изолационо уље
за трансформаторе; изолациона уља; изолационе
боје; изолациони папир; изолациони гипс;
изолациони ватростални материјали; изолациони
лакови; супстанце за изолацију зграда од влаге;
изолатори; изолатори за каблове; изолатори за
електричну мрежу; изолатори за железничке пруге;
неметални спојеви за цеви; латекс [гума]; течна гума;
кит; лискун, сирови или делимично обрађени;
минерална вуна [изолатор]; непроводни материјали
за задржавање топлоте; материјали за амбалажирање
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[облагање, пуњење] од гуме или пластике; испуне од
гуме или пластике; папир за електричне
кондензаторе; спојнице за цеви; муфови за цеви,
неметални; пластична влакна, осим за текстилну
употребу; пластични влакна за 3д штампу; пластична
фолија, осим за умотавање; пластичне фолије за
употребу у пољопривреди; пластичне материје,
полуобрађене; смеше за спречавање зрачења
топлоте; ојачавајући материјали за цеви, који нису од
метала; прстенови од гуме; гумени материјал за
крпљење гума; гумице за заптивање тегли; гумени
омоти за заштиту делова машина; гумена једињења;
гумени чепови; гума, сирова или полуобрађена;
смеше за спајање заптивки; самолепиве траке које
нису за канцеларијску, медицинску и употребу у
домаћинству; одбојници за амортизацију удара од
гуме; вуна од шљаке [изолатор]; материјали за
звучну изолацију; затварачи од гуме; синтетичке
смоле, полуобрађене; синтетичка гума; пластична
жица за лемљење; нити од пластичних материјала,
осим за текстилну употребу; гумене нити, осим за
текстил; вентили од гуме или вулканизованих
влакана; листови вискозе, који нису за амбалажу;
вулканизована влакна; подлошке од гуме или
вулканизованих влакана; заптивни прстенови; црево
за наводњавање; водоотпорна паковања; материјали
за дихтовање; гумени граничници за прозоре;
бентонитне простирке; геомембране; полимерни
изолациони материјали.
19 хармоника врата, неметална; акустичне плоче,
неметалне; рекламни стубови, неметални; иситњена
пулпа шећерне трске [грађевински материјал];
пресована плута за грађевинарство; алабастер;
алабастер стакло; угаони профили, неметални;
акваријуми [конструкције]; шљунак за акваријуме;
песак
за
акваријуме;
сенице
[неметалне
конструкције];
оклопна
заштита,
неметална;
блиндирана врата, неметална; вештачки камен;
азбестни цемент; азбестни малтер; асфалт; асфалтни
плочници; птичји кавези [конструкције], неметални;
неметалне
балустраде;
упозоравајуће
ознаке,
неметалне, несветлеће; греде, неметалне; неметалне
инсталације за паркирање бицикала; везива за израду
брикета; везивни материјал за поправку путева;
неметалне кадице за птице [конструкције]; битумен;
битуменски папир за грађевинарство; битуменске
облоге/премази за кровове; битуменски производи за
грађевинарство;
неметални
носачи
за
грађевинарство; рачвасте цеви, неметалне; цигле;
грађевинско
стакло;
неметални
грађевински
материјали;
неметални
грађевински
панели;
грађевински папир; грађевински камен; дрвна грађа;
преносиве
неметалне
грађевине;
неметалне
гробнице; бисте од камена, бетона или мермера;
неметалне кабине за купање; кесони за грађевинске
радове под водом; кречњачки лапорац; прозорски
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рамови, неметални; дрво за бурад; неметални
плафони; цемент за високе пећи; цемент за пећи;
цементне греде; цементне плоче; цемент; сирова
креда; кокошињци, неметални; заклони на
димњацима, неметални; лонци на димњацима,
неметални; цеви димњака, неметалне; димњаци,
неметални; оплате, неметалне, за грађевинарство;
глина; клинкер шљунак; катран каменог угља;
материјали за прављење и заштиту путева; премази
[грађевински
материјали];
бетон;
бетонски
грађевински елементи; украсни рељефни венци за
грађевине, неметални; ограде против судара,
сигурносне, неметалне, за путеве; неметалне
платформе за скакање у воду; неметални рамови за
врата; неметални панели за врата; врата, неметална;
одводне цеви, неметалне; сифони [вентили],
неметални и не од пластике; платформе, неметалне;
неметалне цеви за вентилационе и климатизационе
инсталације; земља за цигле; емајлирано стакло, за
грађевинарство;
сајамске
кућице;
филц
за
грађевинарство; ограде, неметалне; фигурице од
камена, бетона или мермера; ватросталне опеке;
шамот; оквири камина, неметални; цементни
премази за заштиту од ватре; јарболи за заставе
[конструкције], неметални; опшив, неметални, за
грађевине; плутајући докови за усидрење чамаца,
неметални; подне плочице, неметалне; подови,
неметални; преклопна врата, неметална; ливачки
калупи,
неметални;
оквири
грађевинских
конструкција, неметални; дрвене летвице за
облагање; капије, неметалне; геотекстили; стаклене
грануле за обележавање путева; гранит; надгробне
плоче, неметалне; шљунак; надгробни споменици;
рамови
стакленика,
неметални;
стакленици,
преносни, неметални; одводне цеви, неметалне; гипс
[грађевински материјал]; слеме крова; колибе;
комарници и заштитници од инсеката, неметални;
изолационо стакло за грађевинарство; неметалне
жалузине; греде, неметалне; неметалне летве;
решетке, неметалне; продужни делови за димњаке,
неметални; поштански сандучићи, зидани; креч;
кречни камен; неметалне облоге за грађевинарство;
греде изнад врата, неметалне; макадам; магнезијумов
цемент; поклопци шахтова, који нису од метала;
прерађено дрво; мермер; јарболи [стубови],
неметални; спомен-плоче, неметалне; неметални
споменици; пристанишни стубови за привез,
неметални; малтер за грађевине; мозаици за
грађевине; дрво погодно за обликовање; неметални
калупи за градњу; калупи за украсне лајсне,
неметални; знаци, неметални, који нису светлећи и
механички; оливин за грађевине; спољне ролетне,
које нису од метала и текстила; кабине за бојење
распршивањем, неметалне; палисаде, неметалне;
црепови, неметални; картон за градњу; паркетне
подне даске; паркет; преграде, неметалне; светлеће
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коцке за поплочавање; блокови за поплочавање,
неметални; плоче за поплочавање, неметалне;
преградне цеви, неметалне; пречке за птичје кавезе;
свињци, неметални; неметалне оплате; неметални
стубови за грађевинарство; смола; дрвене даске за
грађевинарство; гипс; пластични ивичњаци за
травњаке; стакло [прозорско] за грађевинарство;
постоља, подијуми, прерађени, који нису од метала;
шперплоча; стрехе [конструкције], неметалне;
порфир [камен]; стубови, неметални; неметални
стубови за далеководе; грнчарска глина; монтажне
куће [комплети], неметалне; подупирачи, неметални;
кварц; жељезнички прагови, неметални; трска за
грађевинарство;
ватростални
грађевински
материјали, неметални; неметални материјали за
ојачавање за грађевине; круте цеви, неметалне, за
грађевинарство; материјали за облагање путева;
фолије и траке од синтетичких материјала за
обележавање путева; путокази и саобраћајни знаци,
несветлећи и немеханички, неметални; горски
кристал; неметалне платформе за лансирање ракета;
неметални кровни покривачи; кровни опшиви за
избацивање воде, неметални; кровни олуци,
неметални; кровна шиндра; кровни шкриљци; кровне
плочице, неметалне; кровови, неметални; кровови,
неметални, који садрже фотонапонске ћелије; гумена
лежишта за сеизмичку изолација грађевинских
објеката; грађевински камен, ломљени; непробојно
стакло; песак, осим ливачког песка; пешчар за
грађевинарство; цеви од пешчаника; резана грађа;
скеле, неметалне; гредице [столарија]; шкриљац;
оплате, неметалне, за бетон; затварачи, неметални;
сигнални панели, несветлећи и немеханички,
неметални; силицијум диоксид [кварц]; прагови,
симсови, неметални; неметални силоси; сребрни
песак; клизалишта [конструкције], неметалне;
неметалне плоче за грађевинарство; шљака
[грађевински материјал]; камен од шљаке; шкриљац;
прах од шкриљаца; звучно изоловане кабине,
преносиве, неметалне; штале, неметалне; обојено
стакло за прозоре; газишта за степенице, неметална;
степеништа, неметална; статуе од камена, бетона или
мермера; камен; улични одводи, неметални;
неметални састави [делови степеништа]; базени
[конструкције], неметални; свинг врата, неметална;
зидани резервоари; катран; катранисане траке за
грађевинарство; телеграфски стубови, неметални;
телефонске
говорнице,
неметалне;
теракота
[грађевински материјал]; подови од плочица,
неметални; неметалне плочице за грађевинарство;
ограде за гробнице или споменике , неметалне;
гробнице [споменици], неметалне; неметалне
гробнице; надгробне плоче, неметалне; надгробни
стећци, неметални; туф; неметална обртна врата,
рампе; фурнирано дрво; винил за облагање фасада;
ламперија, неметална; зидне оплате, неметалне, за
ЗИС / RS / IPO

Ж
грађевинарство; зидне облоге, неметалне, за
грађевинарство; зидне плочице, неметалне; вентили
за цевоводе, не од метала или пластике; водоводне
цеви, неметалне; неметални оквири за прозоре;
прозорско стакло за грађевинарство; прозорско
стакло, осим прозорског стакла за возила; прозори,
неметални; дрво за израду кућних потрепштина;
дрвени панели; дрвене подлоге за поплочавање;
табле дрвене пулпе за грађевинарство; фурнири од
дрвета; дрво, полуобрађено; дрвене подне плоче;
уметничка дела од камена, бетона или мермера;
предмети исклесани од камена; ксилолит; геовеб
[спајање
геопросторних
информација
са
атрибутивним (непросторним) информацијама];
расуте геомреже; оријентисане геомреже; пластичне
геомреже; геомреже за изградњу путева; материјали
за изградњу путева (неметални); геосинтетика;
тканине (неметалне) за употребу као геотекстилни
материјали.
(210) Ж- 2021-302
(220) 23.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Јована Миљановић, Душана Вукасовића 42a,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

(531) 27.05.22
(511) 9 дигиталне бележнице; дигитални календари;
дигитални
планери;
дигиталне
аудио-траке;
дигиталне књиге које се могу преузети; дигиталне
књиге које се могу преузети са интернета;
електронске књиге које се могу преузети; аудио
књиге; футроле за телефоне; заштитне футроле за
таблет рачунаре; кожне футроле за мобилне
телефоне; футроле за електронске планере; футроле
за електронске уређаје; футроле за лаптоп рачунаре;
футроле за паметне телефоне; футроле за таблет
рачунаре; футроле за уређаје за складиштење музике;
футроле за уређаје за складиштење података;
футроле и навлаке за електронске уређаје; футроле и
навлаке за лаптоп; футроле намењене за нетбук
рачунаре; футроле намењене за преносне рачунаре;
футроле на преклоп за паметне телефоне; футроле
прилагођене за мобилне телефоне; заштитне футроле
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Ж
за електронске читаче књига; заштитне футроле и
кутије за таблет рачунаре; футроле за мобилне
телефоне од коже или од имитације коже;
електронски планери; налепнице за лаптоп.
16
бележнице, нотеси; билтени са вестима
[штампани
материјал];
билтени
[штампани
материјал]; блокови за белешке; блокови за
записивање; визит карте; визит картице; држачи
прибора за писање; едукативне карте [материјал за
учење]; етикете за обележавање; етикете од папира
или картона; 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;
материјали за обуку и наставу; материјали за писање;
налепнице; налепнице [канцеларијски прибор];
наставни материјали од папира; натписи од папира;
образовне публикације; ознаке од папира или
картона; папир за коверте; папир за публикације;
папирне етикете; празне картице; празне картице за
белешке; празни дневници; празни обрасци;
приручници; приручници за обуку; приручници са
упутствима; књиге; информативне књиге; штампане
књиге; књиге са подацима; бележнице за писање;
празне бележнице; канцеларијске футроле; футроле и
држачи за пасош; кожне футроле за роковнике и
недељне планере; штампани материјали за обуку;
лични планери; дневни планери; месечни планери;
планери за канцеларијску употребу; налепнице
[канцеларијски прибор]; папирне налепнице за
отпремање; налепнице које се наносе пеглом; оловке;
држачи за оловке; оловке за цртање; пернице за
оловке; украси за оловке; хемијске оловке; држачи за
обичне и хемијске оловке.
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;
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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.
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
ЗИС / RS / IPO
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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
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.
(210) Ж- 2021-303
(220) 23.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Partner in Per Food Hungá Kft., Puskás Tivadar
u. 14, Budaörs 2040, HU

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24,
Београд
(540)

MIRCI
(511) 31 тресетне подлошке; простирке; храна за
животиње.
(210) Ж- 2021-304
(220) 23.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Partner in Per Food Hungá Kft., Puskás Tivadar
u. 14, Budaörs 2040, HU
(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24,
Београд
(540)

BERCI
(511) 31 тресетне подлошке; простирке; храна за
животиње.
(210) Ж- 2021-305
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Shenzhen DOKE Electronic Co., LTD, 801,
Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang
Road, Guangming District, 518000, Shenzhen, CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

(531) 27.01.05; 27.05.01
(511) 7
3д штампачи; индустријски роботи;
аутоматске машине за продају; дезинтегратори,
уништавачи; машине за млекарство; машине за
прављење папира; машине за мешање; машине за
сечење хлеба; соковници, електрични; машине за
везивање снопова; миксери, електрични; машине за
прање веша; машине за утискивање; електричне
ручне бушилице; инсталације за извлачење прашине
у циљу чишћења.
9
смартфони [паметни телефони]; мобилни
телефони; навлаке за паметне телефоне; кутије за
звучнике; слушалице; пуњиве батерије; паметни
сатови; апарати за пројекцију, пројектори; пуњачи
батерија;
заштитне
фолије
прилагођене
за
смартфоне; таблет рачунари; рачунарски софтвер,
снимљени; ноутбук рачунари; апарати за интерну
комуникацију; лаптоп рачунари; футроле за таблет
рачунаре; тастатуре за рачунаре.
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Ж
35 презентација робе; оглашавање; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; маркетиншка истраживања; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
дистрибуција узорака; услуге агенција за увоз и
извоз; комерцијална администрација за лиценце роба
и услуга трећих лица; оглашавање на отвореном;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
продајних штандова; ревизија пословања; пословна
истраживања; истраживање тржишта; системација
информација у компјутерским базама података;
циљни маркетинг; пружање пословних информација
путем интернет странице.
(210) Ж- 2021-306
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA SIENNA
(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- 2021-307
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH

28

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA TURQUOISE
(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- 2021-308
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA YELLOW
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/4a
Intellectual Property Gazette 2021/4a
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- 2021-309
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA RUSSET
(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- 2021-310
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA PURPLE WAVE
(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- 2021-311
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA AMBER
(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
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Ж
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- 2021-312
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,
11000, Београд
(540)

COLOR TIME
(511) 3 средства за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишћење, полирање,
рибање
и
абразивни
препарати;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметички производи,
лосиони за косу; препарати за негу зуба.
(210) Ж- 2021-314
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Zagrebačka Pivovara d.o.o., Ilica 224,
10000, Zagreb, HR
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

TEREA BRONZE
(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- 2021-313
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) ROZAIMPEX OOD, Tsar Kaloyan Str. 8,
4000 , Plovdiv, BG
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(531) 04.02.11; 05.07.02; 05.11.15; 09.01.06; 26.11.13;
27.01.12; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(591) црна, сива, бела.
(511) 32
безалкохолна пића; функционална
безалкохолна пића.
(210) Ж- 2021-315
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.), (a corporation organized
and existing under the laws of Japan), No.2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

VALUE ADVANTAGE NISSAN
GROUP
(511) 7 филтери за ваздух за моторе, алтернатори за
копнена возила, разводна капа (делови мотора са
унутрашњим сагоревањем), вентил мотора, филтери
за гориво за моторе возила, неметалне заптивке за
моторе возила, покретачи мотора, филтери за уље за
моторе, клипни прстенови као делови мотора,
свећице за моторе возила, зупчасти ремен за моторе /
ЗИС / RS / IPO
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затезачи ремена разводног механизма за копнена
возила, пумпа за воду за копнена возила, вентилатор
за хлађење за аутомобилске моторе, глава ротора за
пумпу за убризгавање горива, пригушивачи за
моторе, цилиндри за моторе, клипови за цилиндре,
корита за уље, поклопци главе мотора, поклопци
мотора, коленаста вратила, испусне разводне цеви за
моторе, усисне гране, расхлађивачи уља, свећице за
моторе са унутрашњим сагоревањем, радијатори за
хлађење мотора, уређаји за паљење мотора са
унутрашњим сагоревањем.
9 батерије за копнена возила, пуњачи батерија,
електричне батерије за аутомобиле, електричне
ћелије и батерије, горивне ћелије, навигациони
уређаји за возила (путни рачунари), рачунарски
софтвер, сигнални уређаји против крађе.
(210) Ж- 2021-316
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Smokvica d.o.o. Beograd, омладинских бригада
90а, Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Драган Миловановић, Краља Милана
33, 11000, Београд-Врачар
(540)

(531) 01.15.23; 24.17.25; 27.03.12; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, наранџаста, зелена.
(511) 29 бургери.
(210) Ж- 2021-317
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Бранкица Љамић, Патријарха Гаврила 14/10,
11111, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Sync Game
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
материјали за обуку и наставу; школска опрема
(свеске и прибор за писање).
28 игре, играчке и предмети за игру; карте за игру;
друштвене игре.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; онлајн продаја; продаја
наручивањем путем поште; презентација производа
путем средстава комуникације у сврху продаје на
мало.

ЗИС / RS / IPO

Ж
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
услуге тренинга животних вештина (лајф-коучинг);
услуге обуке и образовања у области саветовања о
животним проблемима.
(210) Ж- 2021-318
(220) 24.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Милош Петровић, Владимира Томановића бр.
051/21, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Стеван Костић, Бирчанинова 44,
11000, Београд
(540)

(531) 25.07.20; 26.04.01; 26.04.12; 26.11.12; 26.11.22;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08
(591) Ц: 100% М: 0 Y: 0 К: 0; Р: 0 Г: 159 Б: 227; Ц:
100% М: 100% Y: 0 К: 0; Р: 49 Г: 39 Б: 131; црна.
(511) 9 апарати за снимање, пренос и репродуковање
звука или слике; магнетни носачи података, дискови
за снимање; компакт дискови, двд и други дигитални
носачи података; механизми за апарате који се
покрећу новцем; рачунске машине, опрема за обраду
података, рачунари; рачунарски софтвер; наиме
дискови за снимање звука, грамофонске плоче,
музички аутомати који се покрећу кованим новцем
(џубокс), магнетофони, магнетне траке, тонски
носачи звука, звучници, грамофони, траке за
снимање звука, звучни апарати и машине,
телекомуникациони преносници, оптички компакт
дискови (цд-ром), оптички дискови, компакт диск
плејери, двд плејери, усб прикључци, рачунарске
софтверске платформе, снимљене или даунлодоване.
25 одећа, обућа, покривала за главу; наиме јакне,
дуксерице, мараме, мајице, мајице са кратким
рукавима, поло мајице, тренерке, чарапе, боксерице,
патике, качкети, шешири, капе.
35 услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која
се преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје
мелодије звона које се преузимају са интернета;
дизајнирање рекламног материјала.
41 писање песама; компоновање музике; продукција
музике; омогућавање коришћења онлајн музике, која
се не може преузимати; услуге студија за снимање
музике; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; планирање
забава, организовање и спровођење концерата;
образовне услуге; разонода; културне активности;
изнајмљивање аудио снимака, информације из
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Ж
области забаве и разоноде, планирање забава
(забава), изнајмљивање аудио опреме,
услуге
агенција за продају карата (разонода), писање
текстова, организовање и спровођење концерата,
услуге диск џокеја.
42 дизајнирање одеће; графички дизајн; графички
дизајн промотивног материјала.
(210) Ж- 2021-322
(220) 25.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Стоја Јовановић, Мајора Бранка
Вукосављевића 76/1, Београд, RS
(540)

41 пружање дигиталне музике која се не може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост-продукцији у области музике, видеа и филма.
(210) Ж- 2021-323
(220) 25.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења
5, 25260, Апатин, RS
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

Stoja Jovanović-Stoja
(511) 9 СD-I-дискови [интерактивних компакт дискови];
CD јединице за рачунаре; DVD дискови са снимљеним
музичким садржајем; DVD јединице; видео касете;
видео-траке; видео филмови; дигитална музика која се
може преузети са МР3 интернет страница; дигитална
музика која се може преузети са интернета; дигитална
музика која се може преузети; дигитални уређаји за
репродукцију аудио-трака; дигитални уређаји за
репродукцију звучног записа; дигитални уређаји за
репродукцију музике.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; новине;
дневне новине; плакати од папира; плакати од
папира или картона; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи
списа,
докумената
[канцеларијски
прибор].
35 услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се
преузима са интернета; рекламирање; рекламирање за
друге на интернету; рекламирање преко интернета;
рекламирање преко плаката; услуге рекламирања преко
интернета; услуге рекламирања у штампи; рекламирање
и маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање
преко свих јавних средстава комуникације; рекламирање
на интернету за потребе других лица; услуге
истраживања које се односе на рекламирање и
маркетинг; промотивно рекламирање производа и услуга
трећим лицима путем договора о спонзорству и договора
о уступању лиценци у вези са музичким догађајима;
промотивно рекламирање производа и услуга трећим
лицима путем договора о спонзорству и договора о
уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским, музичким и осталим догађајима из области
културе; директно оглашавање; непосредно оглашавање;
филмско оглашавање; оглашавање плаћањем по клику
[рау per click оглашавање]; оглашавање путем бан ера;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета.
38 пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.

32

(531) 27.05.09; 27.05.17; 28.17.00; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
(511) 32
пива, стоут, лагер (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива
(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом
ферментацијом или пива горњег врења); минералне и
газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни
напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за
припремање пића.
(210) Ж- 2021-324
(220) 25.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Real Red Raspberry d.o.o., Змај Јовина 134,
21220, Бечеј, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) Пантоне Рефлеx Блуе, ЦМYК 100 87 0 20;
Хеx:#001489
(511) 29 воће, кувано; воће, прерађено; воће у
теглама; воћни намази; намази на бази воћа; џемови
од воћа, малине, прерађене; малине, смрзнуте;
џемови од малине.
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(210) Ж- 2021-325
(220) 26.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) MELO PHARM d.o.o. BEOGRADVO|DOVAC, Друге српске армије 13в, 5 спрат, стан
29, Београд, RS
(740) Вања Опачић, адвокат, Миодрага Живанова
7/1, 11000, Београд
(540)

(531) 25.07.06; 25.07.25; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07
(591) наранџаста, браон, жута, црна.
(511) 1
витамини за употребу у производњи
додатака исхрани; витамини за прехрамбену
индустрију; витамини за употребу у производњи
фармацеутских препарата; витамини за употребу у
производњи козметике.
5
витамински препарати; лекови за медицинску
употребу; лековито биље; лекови за људску употребу.
(210) Ж- 2021-327
(220) 01.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона
б.б., 34300, Аранђеловац
(540)

(531) 05.03.14; 06.01.01; 19.07.01; 19.07.16; 25.07.22;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) бела, светло плава, тамно плава, зелена.
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
32 селтзер вода; ароматизована вода; ароматизована
минерална вода; вода (пиће); безалкохолни воћни
коктели; воћни напици и воћни сокови; газирана
минерална вода; газирани воћни сокови; изворска
вода; негазирана безалкохолна пића; тоник;
флаширана вода за пиће.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2021-329
(220) 01.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) CBM Creative Brands Marken GmbH,
Kalandergasse 4 , Zurich, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MATW
(511) 18 сандуци и кофери, торбе, ручне торбице,
джепни новчаници, женске ташне, футроле за
кључеве, руксаци, мушке ручне торбице (кожне);
бакет ташне (у облику кофе); кишобрани; кожа;
имитација коже.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
35 оглашавање; пословно управљање; пословна
администрација; организовање и вођење рекламних
догађаја; услуге програма лојалности, стимулације и
бонуса; услуге малопродаје одеће, обуће, покривала
за главу, каишева за струк, шалова, марама, наочара,
наочара за сунце, инструмената за мерење времена,
паметних сатова, накита, торби, путних сандука,
джепних новчаника, кишобрана; услуге велепродаје
одеће, обуће, покривала за главу, каишева за струк,
шалова, марама, наочара, наочара за сунце,
инструмената за мерење времена, паметних сатова,
накита, торби, путних сандука, джепних новчаника,
кишобрана; услуге малопродаје путем поште
(слањем наруджбеница) одеће, обуће, покривала за
главу, каишева за струк, шалова, марама, наочара,
наочара за сунце, инструмената за мерење времена,
паметних сатова, накита, торби, путних сандука,
джепних новчаника, кишобрана; услуге онлајн
малопродаје одеће, обуће, покривала за главу,
каишева за струк, шалова, марама, наочара, наочара
за сунце, инструмената за мерење времена, паметних
сатова, накита, торби, путних сандука, джепних
новчаника, кишобрана; услуге онлајн малопродаје
путем поште (слањем наруджбеница) одеће, торби,
путних сандука и путних торби, накита.
(210) Ж- 2021-332
(220) 01.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17

33

Ж
(511) 16 штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе
од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче;
филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
34 дуван; дуван за замотавање; производи од дувана;
дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за
цигарете;
шибице;
цигарете;
цигаре.
35 малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана;
дувана за замотавање; производа од дувана; дувана
за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете;
шибица; цигарета; цигара.
(210) Ж- 2021-340
(220) 02.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) WIENERBERGER DOO KANJIŽA,
Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS
(740) Мирослав Матић, Матије Корвина бр.11, 24000,
Суботица
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 19
црепови, неметални; кровне плочице,
неметалне; кровни покривачи, неметални.
(210) Ж- 2021-341
(220) 02.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Veroniki Holding S.P.A., Via Larga 9/11,, 20122
Milano,, IT
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 24.01.09; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, жута, црвена.
(511) 1
хемикалије и материјали за филмове,
фотографије и штампу; необрађена пластика;
лепкови за употребу у индустрији; средства, ђубрива
и хемикалије за раст за употребу у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; детердженти за употребу
у производњи и индустрији; хемијске супстанце,
хемијски материјали и хемијски препарати, и
34
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природни елементи; соли за употребу у индустрији;
необрађена вештачка и синтетичка смола; скроб за
употребу у производњи и индустрији; гитови,
филери и пасте за употребу у индустрији; хемијске и
органске смеше за употребу у производњи хране и
пића; материјал за филтрирање (хемијски,
минерални, биљни и други необрађени материјали).
4 горива и восак за осветљење; електрична енергија;
смеше за контролу појаве прашине; лубриканти и
индустријска мазива, воскови и уља; и адитиви
повезани са претходно набројаним, који су укључени
у ову класу.
6 грађевински материјали и елементи од метала;
необрађени или полуобрађени материјали од метала,
који немају посебну намену; метални оков; врата,
капије, прозори и покривачи за прозоре од метала;
структуре и преносиве грађевине од метала; статуе и
уметничка дела од обичних метала; контејнери и
артикли за превоз и паковање од метала; и делови и
опрема за горепоменуту робу, укључени у ову класу.
11 димоводи и инсталације за пренос издувних
гасова; уређаји за сунчање; санитарне инсталације,
опрема за водоснабдевање и санитарна опрема;
горионици, контлови и грејачи; осветљење и
рефлектори за осветљење; опрема за кување, грејање,
хлађење и конзервирање, за храну и пића; камини;
филтери за индустријску употребу и употребу у
домаћинствима; инсталације за индустријску обраду,
нарочито чистачи и пречишћивачи, индустријске
рерне и пећи (које нису за припрему хране и
напитака), опрема за хемијску обраду, индустријске
инсталације за филтрирање течности, инсталације за
прикупљање гасова, инсталације за прикупљање
течности, машине за прање за хватање нечистоћа у
растопљеним металима, биолошки реактори за
обраду индустријске отпадне вода, апарати за
дехидрацију отпадака од хране; уређаји за грејање и
сушење за личну употребу; инсталације за
исушивање; опрема за хлађење и замрзавање;
регулаторна и безбедносна опрема за инсталације за
воду и гас; нуклеарне инсталације; опрема за
грејање,
вентилацију,
климатизацију
и
прочишћивање (амбијентални ваздух); упаљачи;
делови и опрема за горе-поменуту робу у овој класи.
35 услуге оглашавања, маркетинга и промоције;
пословна размена и информације за потрошаче,
нарочито у вези са малопродајом и велепродајом у
вези са горивима и другим енергетским и
производима електричне енергије, аукцијама,
изнајмљивањем аутоматских машина за продају,
посредовањем, пословним контактима, колективном
куповином, пословним проценама, тендерима,
услугама дистрибуције, услугама увоза и извоза,
услугама посредовања и преговарања, услугама
поручивања, услугама упоредјивања цена, услугама
набавке за друге, услугама претплате; услуге помоћи
ЗИС / RS / IPO
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у
пословању,
пословном
управљању
и
администрацији;
услуге
пословних
анализа,
истраживања и информација; и изнајмљивање и
давање у закуп горе-поменутог, укљученог у ову
класу и консултације и информације у вези са горепоменутим, укљученим у ову класу.
(210) Ж- 2021-343
(220) 02.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SIMLERID
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

RESNYRVA
(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-348
(220) 02.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

BEYFORTUS

(210) Ж- 2021-344
(220) 02.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ALTUXERIN
(511) 5
употребу.

Ж

фармацеутски препарати за људску

(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-349
(220) 26.02.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) BODY TIME ESTETIC CENTER DOO ,
Раданска 59, 11000, Београд-Савски венац, RS
(740) Адвокат Миљан Рајковић, Нушићева 6/2,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-345
(220) 02.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

KAYRINFA

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, плава, бела.
(511) 3 козметика.

(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-346
(220) 02.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

(210) Ж- 2021-352
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

HUGINFA
(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-347
(442) 15.04.2021.

ЗИС / RS / IPO

(220) 02.03.2021.
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(531) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.21; 08.01.22; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) жута, црвена, бела, браон, зелена.
(511) 30 чоколада.
(210) Ж- 2021-353
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) PMI Nutrition International, LLC, 4001
Lexington Avenue North, Arden Hills, Minnesota
55126, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-358
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ
ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА,
Индустријско насеље б.б., 11000, Београд – Падинска
Скела,, RS
(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)

GLYCODE
(511) 5 адитиви за храну за животиње за употребу
као додаци исхрани.
31 храна за животиње.
(210) Ж- 2021-354
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

PONVORY
(511) 5
фармацеутски препарати за третирање
мултипле склерозе.
(210) Ж- 2021-355
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

(531) 26.11.12; 26.11.21
(511) 5
фармацеутски препарати за третирање
мултипле склерозе.
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(531) 03.04.02; 19.03.03; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) бела, црна, плава, зелена, браон, жута, црвена.
(511) 29 млеко; напици од млека, у којима млеко
преовлађује.
30 сладоледи; слаткиши.
35 маркетинг.
(210) Ж- 2021-359
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Адвокат Марко Беланчић, Карађорђев трг
11/77, 11080, Београд-Земун
(540)

(531) 01.03.15; 01.15.15; 05.07.02; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) цмyк зелена 60-0-100-0, бела 0-0-0-20.
(511) 32 сок од јечмене траве.
(210) Ж- 2021-360
(442) 15.04.2021.

(220) 03.03.2021.
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(731) Anja Wiesmeier and Dr. Wolfgang Hildebrand,
Hans-Bredow-Strasse 42a, 65189 Wiesbaden, DE i
Asternweg 11, 65201 Wiesbaden, DE
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

Shair
(511) 35 услуге управљања авионима, посебно
пословно
управљање
авионима,
за
друге,
администрација авиона и авио-компанија; пружање
рекламних информација ; услуге консултације у вези
са организовањем пословног управљања; савети у
вези
са
пословном
организацијом.
39 услуге авио-компанија, посебно авионске услуге
за превоз путника, унајмљивање и изнајмљивање
авиона и њихових делова, дељење времена коришћења
авиона (тајмшеринг) , закуп авиона, превоз авиона;
ширење информација о изнајмљивању авиона,
пружање информација о изнајмљивању авиона;
резервација карата за путовање, резервација авионских
карата; услуге аеродрома, услуге руковања пртљагом,
нарочито индивидуализовано / персонализовано
руковање пртљагом; услуге резервације авионских
карата, услуге резервације седишта за путнике, услуге
пратње путника, пружање информација у вези са
авионским путовањем електронским путем, услуге
подршке путницима и пружање информација авио
путницима, посебно путницима на аеродромима (путне
информације); обезбеђивање индивидуализованих /
персонализованих
авиона,
обезбеђивање
персонализованих / индивидуализованих седишта у
авионима; ваздушни превоз терета, ваздушно слање
товара, шпедиција ваздушним превозом, организовање
ваздушног превоза терета, поштанске услуге, транспорт
авионске поште; путничке услуге; организација
путовања; консултације у вези са путовањима; превоз
путника; организација и припрема путовања; превоз
путника аутобусом; превоз путника аутомобилом;
превоз путника таксијем; превоз путника трамвајем;
ваздушни превоз путника; превоз путника возом;
организовање превоза путника, где је могуће,
укључујући интегрисане мултимодалне услуге као што
су цена, издавање карата, трансфер пртљага; пружање
информација у вези са путовањем и превозом
електронским путем; организовање услуга транспорта
копненим, морским и ваздушним путем; организовање
превоза путника ваздушним, железничким, друмским
и поморским путем; консултантске услуге из области
животне средине; обезбеђивање рачунарских програма
са вештачком интелигенцијом на мрежама за пренос
података; платформе за вештачку интелигенцију као
софтвер као услуга [саас]; ит консултације, саветодавне
и информационе услуге; консултантске услуге из
области уштеде енергије; технички савети у вези са

ЗИС / RS / IPO

Ж
мерама за уштеду енергије; саветодавне услуге у вези
са заштитом животне средине од
загађења;
саветодавне услуге у вези са заштитом животне
средине.
42 дизајн екстеријера и ентеријера за авионе;
информације и саветовање у вези са надокнадом за
емисију цо2, посебно плаћање доприноса за заштиту
климе; пружање информација о заштити животне
средине, пружање информација и саветовање у вези
са надокнадом за емисију цо2; консултантске услуге
из области животне средине; обезбеђивање
рачунарских програма са вештачком интелигенцијом
на мрежама података; платформе за вештачку
интелигенцију као софтвер као услуга [саас]; ит
консултантске, саветодавне и информационе услуге;
консултантске услуге везане за уштеду енергије;
технички савети у вези са мерама уштеде енергије;
саветодавне услуге у вези са загађењем животне
средине; саветодавне услуге у вези са заштитом
животне средине.
(210) Ж- 2021-361
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Nikola Džombić/GREEN LINE MACHINES
DOO, Булевар деспота Стефана 18/III/35,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.15.01; 24.15.08; 24.15.13; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава-Пантоне рефлеx блуе ц, црвена-Пантоне
ред 032 ц, бела.
(511) 7 багери; булдожери; грађевинске машине;
грађевинске машине и опрема; грталице бацачи снега;
грталице за снег; гумене гусенице као делови
гусеничара на грађевинским машинама; гумене
гусенице као делови гусеничара на плуговима за снег;
гумене гусенице као делови гусеничара на
пољопривредним машинама; гумене шине за гусенице
багера; гумене шине за гусенице на плуговима за снег;
гумене шине за раонике за снег; гумене шине као
делови багера; гумене шине као делови гусеница на
багерима; гумене шине као делови гусеница на
булдожерима; гумене шине као делови компактних
утоваривача; комбиноване грађевинске машине
[машине за земљане радове]; компактни утоваривачи;
копачи [машине]; машине за утовар и истовар; плугови
за снег; пољопривредне машине; предњи утоваривачи;
ровокопачи; утоваривачи [машине за земљане радове];
утоваривачи на гусеницама; хидраулични багери;
хидраулични чекићи.
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12 возила за мешање бетона; гуме за пољопривредне
машине; камиони за мешање бетона; приколице;
приколице за радне машине; приколице за расипне
товаре; тракторске гуме.
(210) Ж- 2021-362
(220) 03.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) POLAR FOOD DOO, Сурчински пут 1д,
11070, Београд, RS
(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41, 11000,
Београд
(540)

ČUVA PORODICU NA OKUPU
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; млеко и
млечни производи; конзервисана и замрзнута риба.
30 замрзнути производи од брашна, колачи и
посластице.
(210) Ж- 2021-369
(220) 04.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Dentsu London Limited, Triton Street 10,
Regents Place , London, NW1 3 BF, UK
(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24,
Београд
(540)

MERKLE
(511) 35 консултације у пословном управљању у
областима услуга управљања односима са купцима,
коришћење технологије у маркетингу и истраживање
тржишта; развијање рекламних и промотивних
кампања за предузећа и друге; пословно
маркетиншко саветовање у вези са дизајном и
производњом
рекламних
и
комуникационих
програма и материјала за друге, производња
телевизијских и радио реклама, оглашавање на
отвореном, на продајном месту и другим медијима,
материјали и програми за директан маркетинг и
промоцију продаје; услуге планирања оглашавања;
управљање односима са купцима; пословно
маркетиншко саветовање у вези са развојем,
применом и подршком маркетиншке стратегије
односа са купцима; управљање базама података
путем глобалне рачунарске мреже; анализа података;
управљање подацима; развој дигиталне стратегије;
оглашавање;
услуге
рекламних
агенција;
маркетиншке и промотивне услуге; куповина и
планирање медија; преговарање и куповина
медијског простора и времена; услуге куповине
простора за оглашавање и времена за постављање
реклама на свим медијима; програмске услуге
куповине медија; услуге оглашавања преко
интернета; услуге оглашавања на друштвеним
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мрежама;
услуге
дигиталног
оглашавања;
оглашавање плаћањем по клику [рау рег click
оглашавање]; оптимизација претраживача; креирање
рекламног материјала; дистрибуција рекламног
материјала
(памфлети,
проспекти,
узорци);
изнајмљивање рекламног материјала, ажурирање
рекламног материјала; дистрибуција реклама;
искуствено оглашавање, оглашавање на догађајима и
уживо; промовисање и маркетинг производа и услуга
других путем штампаних, аудио, видео и
електронских медија; рекламно писање (advertising
copywriting); писање текстова за јавност и рекламних
текстова; креативна и стратешка саветовања у вези
са развојем и израдом маркетиншких кампања за
друге; услуге маркетинга и брендирања, односно
стратегије садржаја (content strategies) и планови
комуникације; пословно управљање; помоћ у
пословном управљању; стручњаци за ефикасност;
пословне информације; консултације у вези са
пословним организовањем; анкете, анализе и
истраживања тржишта, истраживање и саветовање у
таргетирању одређених тржишта; услуге припреме
мејлинг листе; прикупљање и систематизација
информација у бази података; директан и индиректан
маркетинг робе и услуга; преговарање у вези са
пословним уговорима; помоћ у обради статистичких
података; помоћ у економским пословима предузећа;
истраживање
економетријске
ефикасности
оглашавања; истраживање у пословне сврхе;
професионално пословно саветовање; управљање
рачунарским датотекама; организација изложби у
комерцијалне и промотивне сврхе; економске
прогнозе; рекламирање на радију, рекламирање
преко телевизије; производња видео и аудио записа у
рекламне сврхе; креирање блогова, видео записа,
апликација, игара и саопштења за штампу у
рекламне сврхе; састављање статистика; услуге
претплате на новине; маркетиншко истраживање
применом квантитативних и квалитативних метода
истраживања;
лансирање
производа;
услуге
маркетиншке анализе; маркетиншке саветодавне
услуге; истраживање потрошачког маркетинга и с
тим у вези консалтинг; пружање веб портала који
другима омогућава преглед, сортирање и анализу
пословних и маркетиншких података који се односе
на купце и потенцијалне купце; развој маркетиншких
стратегија, концепата и тактика, односно развој
публике, свест о бренду, изградња мрежне заједнице
и дигитална комуникација од уста до уста и преко
друштвених медија; пружање анализе и препорука
циљне
демографске
сегментације;
пружање
информација, саветодавних и консултантских услуга
у вези са е-трговањем; пружање информација,
саветодавних и консултантских услуга у вези са
продајом производа и услуга онлајн, на друштвеним
мрежама
или
на
мобилним
уређајима;
ЗИС / RS / IPO
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информативне, саветодавне и консултантске услуге у
вези
са
претходно
наведеним
услугама.
42 услуге рачунарске мреже; услуге рачунарског
програмирања; услуге управљања рачунарском
мрежом за друге; анализа, дизајн и интеграција
рачунарских система; развој и хостинг рачунарског
софтвера; рачунарско саветовање у вези са развојем
веб страница; услуге дизајна; дизајн графичког
корисничког интерфејса и интеграције технологије
архитектуре локација како би се омогућило етрговање и интеграција са базама података клијента;
развој базе података; дизајн и развој рачунарског
система, услуге техничке аутоматизације у вези са
апликацијама за широкопојасну мрежу или
рачунарске системе локалне мреже; техничке услуге
у вези са рачунарским програмима; управљање
рачунарским системима (са изузетком инсталације,
поправке и одржавања); софтвер као услуга (SaaS];
платформа као услуга (PaaS]; подршка у коришћењу
рачунарских мрежа; техничко саветовање у области
рачунара; дизајн, развој и хостинг софтвера за
процену понашања купаца; дизајн, развој и хостинг
софтвера за управљање базама података и
управљање односима са купцима; дизајн, развој и
хостинг софтвера за таргетиране рекламе; дизајн,
развој и хостинг софтвера за е-трговање; пружање
онлајн софтвера који се не може преузети за процену
понашања купаца; пружање онлајн софтвера који се
не може преузети за употребу у управљању базама
података и управљању односима са купцима;
пружање онлајн софтвера који се не може преузети
за таргетиране рекламе; пружање онлајн софтвера
који се не може преузети за е-трговање; пружање
привременог коришћења онлајн софтвера који се не
може преузети, за управљање подацима и
информацијама; пружање привременог коришћења
онлајн софтвера који се не може преузети за
управљање
оглашавањем,
подацима
и
информацијама о купцима и потрошачима; процена
и избор маркетиншког софтвера за коришћење од
стране других; процена и избор софтвера за етрговање за употребу од стране других; развој
рачунарског система узимајући у обзир анкете и
маркетиншке студије; дизајн програма за обраду
података; дизајнирање, развој и истраживање у
коришћењу рачунарских база података, приручника
и у систематизацији информација у датотекама;
услуге графичког дизајна; дизајн уметничког дела;
услуге графичког дизајна за креирање графичких
елемената брендирања, жигова и веб страница;
дизајн рекламних логотипа; графички дизајн за
израду
графичких
елемената
рекламног
и
промотивног материјала; услуге дизајна бренда;
креирање, хостинг и одржавање веб страница; веб
дизајн; дизајнирање веб страница за е-трговање;
изградња интернет платформе за е-трговање; хостинг
ЗИС / RS / IPO

Ж
платформи за е-¬трговање на интернету; креирање,
уређивање и ажурирање садржаја веб странице;
истраживање и дизајн нових производа и амбалаже;
саветовање у вези са израдом и дизајном веб
страница за е-¬трговање; консултантске услуге у
вези са софтвером који се користи у пољу етрговања; консултантске услуге у вези са
коришћењем дигиталних платформи, веб страница и
медија у области оглашавања и маркетинга;
информативне, саветодавне и консултантске услуге у
вези са претходно наведеним услугама.
(210) Ж- 2021-372
(220) 04.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Guangzhou Leonis Machinery Co., Ltd., West
Dongfeng Avenue, Gangkou Industry Park, Xinhua
Town, Huadu District,, Guangzhou City, Guangdong
Province,, CN
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 12 бицикли; електрични бицикли; трицикли;
точкови за бицикле; седишта за бицикле; ногари за
бицикле; ланци за бицикле; курбле за бицикле; фелне
за бициклистичке точкове; гуме за бицикле.
(210) Ж- 2021-375
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,
LTD., No.168 Jinghai East Rd.,, Chang'an, Dongguan,
Guangdong, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

Jovi
(511) 9 апарати за обраду података; рачунарски
програми, снимљени; рачунарски софтвер, снимљен;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
лични дигитални асистенти [пда]; рачунарске
софтверске платформе, снимљене или које се могу
преузимати; софтвер за чување рачунарског екрана,
снимљен или које се може преузимати; графичке
слике за мобилне телефоне који се могу преузимати;
телекомуникациони апарати у облику накита;
софтверске апликације за мобилне телефоне које се
могу преузимати ; таблет рачунари; интерактивни
39
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Ж
терминали са екранима осетљивим на додир;
хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом;
паметне наочари; паметни сатови; играчки софтвер
виртуелне реалности; читачи усб картица; оловке за
екране осетљиве на додир; преносиви рачунари;
емотикони за мобилне телефоне који се могу
преузети; софтвери за рачунарске игре, који се могу
преузети; рукавице за виртуелну стварност; уређаји
за пројектовање виртуелних тастатура; софтвери за
препознавање покрета; скенери отисака прстију;
апарати за препознавање лица; навигациони
инструменти; уређаји за систем глобалног
позиционирања [гпс]; паметни телефони; мобилни
телефони; траке за мобилне телефоне; преносиви
уређаји за мерење активности; навлаке за мобилне
телефоне; футроле прилагођене за мобилне
телефоне; заштитне фолије прилагођене за екране
мобилних телефона; електронски уређаји који се
користе за лоцирање изгубљених предмета који
користе глобални систем позиционирања или мреже
земних комуникација; паметни телефони који се
могу преносити; тастатуре за мобилне телефоне;
уређаји за коришћење мобилних телефона без
употребе руку; постоља прилагођена за мобилне
телефоне; кутије за звучнике; бежични звучници;
слушалице; бежичне слушалице; кациге за виртуелну
стварност; слушалице за мобилне телефоне; бежичне
слушалице за паметне телефоне; јастучићи за
слушалице; селфи штапови [ручни моноподи]; селфи
штапови за мобилне телефоне; објективи за снимање
селфија; паметне наруквице [мерни инструменти];
усб каблови; усб каблови за мобилне телефоне;
претварачи за електричне прикључке; струјни
адаптери; монитори са екраном од течних кристала
[лцд]; екрани за мобилне телефоне ; батерије,
електричне; пуњачи батерија; мобилни извори струје
(пуњиве батерије); бежични пуњачи; постоља за
мобилне телефоне за употребу у возилима; усб
прикључци; фотографска камера; камкордери; ваге
са анализатором телесне масе; електронски
новчаници (компјутерски софтвер који се може
преузимати); електронски чипови; интегрисана кола;
компјутерске периферне јединице.
(210) Ж- 2021-377
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

EMRANVID
(511) 5 вакцине.

40

(210) Ж- 2021-378
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд
(540)

PAXMYRNA
(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-379
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд
(540)

VIDMAREVE
(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-380
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

VIDPREVTYN
(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-381
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

VYDNECT
(511) 5 вакцине.
(210) Ж- 2021-382
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

VULTECVID
(511) 5 вакцине.

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-383
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Катарина Кнежевић, Бреза 11, 11030, Београд, RS
(540)

HEROBRANDSTARS
(526) na reč "rs"
(511) 35 услуге које пружају предузећа која се баве
оглашавањем (рекламирањем) тако што, за рачун других
лица, комуницирају са јавношћу (рекламе) путем
преноса било каквих информација о производима и
услугама омогућавајући потрошачима пригодан поглед
на те производе и услуге-рекламне услуге.
38 тржишне комуникације.
41 образовање одраслих, забављање других лица,
привлачење пажње, организовање (приређивање) и
вођење семинара, конференција, конгреса, изложби,
спортских такмичења, издавање текстова и књига.
(210) Ж- 2021-388
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Фондација "Регистар националног интернет
домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000,
Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.03.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.25;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, црвена.
(511) 35 оглашавање у области регистрације имена
домена.
38
телекомуникације; пружање информација у
области телекомуникација; пренос порука и слика
помоћу компјутера и електронске поште; приступ
глобалним компјутерским мрежама.
42 услуге регистрације имена домена; акредитација
регистара имена домена и администратора регистара;
стварање и администрирање квалификација за
пружаоце услуга регистрације имена домена;
успостављање и надгледање поштовања процедура
које морају следити пружаоци услуга регистрације
имена домена.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2021-389
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Фондација "Регистар националног интернет
домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000,
Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.03.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.25;
27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(526) на реч "срб"
(511) 35 оглашавање у области регистрације имена домена.
38
телекомуникације; пружање информација у
области телекомуникација; пренос порука и слика
помоћу компјутера и електронске поште; приступ
глобалним компјутерским мрежама.
42 услуге регистрације имена домена; акредитација
регистара имена домена и администратора регистара;
стварање и администрирање квалификација за пружаоце
услуга регистрације имена домена; успостављање и
надгледање поштовања процедура које морају следити
пружаоци услуга регистрације имена домена.
(210) Ж- 2021-392
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

HERALD
(511) 16 штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе
од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче;
филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
34 дуван; дуван за замотавање; производи од дувана;
дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за
цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
35 малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана;
дувана за замотавање; производа од дувана; дувана
за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете;
шибица; цигарета; цигара.
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Ж
(210) Ж- 2021-393
(220) 08.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Бео Импера д.о.о. Београд, Милентија
Поповића 5в/С2/2, 11070, Нови Београд, RS
(740) Милка Танасковић, Десанке Максимовић 9,
11000, Београд, Врачар
(540)

замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са
дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2021-398
(220) 08.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GLO PRO SLIM

(531) 02.09.08; 26.04.10; 26.04.14; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(591) бела-Ц=0 М=0 Y=0 К=0 ЦРНА Ц=0 М=0 Y=0
К=100 ЖУТЕ НИЈАНСЕЦ=0 М=0 Y=64 К=0Ц=0
М=0 Y=75 К=0Ц=0 М=20 Y=100 К=0Ц=0 М=30
Y=100 К=0Ц=0 М=40 Y=100 К=0
(511) 6 подметачи.
12 доставна возила.
16 подметачи за сто од папира; подметачи за чаше
од папира; подметачи од папира.
21 кухињски прибори; чаше за пиће; кутије за храну.
39 испорука робе.
43 услуге кафеа; услуге кантина; услуге ресторана;
услуге барова; услуге снек-барова.
(210) Ж- 2021-397
(220) 08.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; патрони (кертриџи) за електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и
њихови делови који служе за загревање дувана;
замене дувана које се удишу; цигарете које садрже
замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са
дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2021-399
(220) 08.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона
б.б., 34300, Аранђеловац
(540)

GLO SLIM
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; патрони (кертриџи) за електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и
њихови делови који служе за загревање дувана;
замене дувана које се удишу; цигарете које садрже
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(531) 05.03.13; 05.03.14; 06.01.04; 25.01.01; 25.07.22;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, тиркизна, зелена, бела.
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
32 селтзер вода; ароматизована вода; ароматизована
минерална вода; безалкохолни воћни напици; воде
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[пића]; газирана безалкохолна пића; газирана минерална
вода; изворска вода; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; напици за спортисте обогаћени
протеинима; негазирана безалкохолна пића; негазирана
вода; стоне воде; флаширана вода за пиће.
41 образовне услуге; припрема обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-401
(220) 05.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Springwell д.о.о. Ниш, Радоја Дакића 15,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Војводе
Мишића 75 локал 2, 18000, Ниш
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива.
(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.
9 апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за
вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати
и
инструменти
за
провођење,
прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
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Ж
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.
21 кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и
прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика;
чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено
или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла;
стакларија, порцелан и грнчарија.
(210) Ж- 2021-402
(220) 08.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 25.07.15; 25.07.20; 26.02.07; 26.11.03; 26.11.12;
29.01.06; 29.01.08
(591) црно бели знак
(511) 5 фармацеутски препарати и супстанце.
(210) Ж- 2021-404
(220) 04.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36,
Аранђеловац, RS
(540)
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Ж
(531) 03.01.02; 05.07.10; 24.01.09; 24.01.10; 24.03.07;
24.03.18; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.06; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.14
(591) плава-C-100 M-78 Y-36 K-29, црвена C-1 M-100
Y-76 K-5, златна C-25 M-40 Y-70 K-5, беж C-12 M-9
Y-25 K-0.
(511) 33 алкохолна пића (изузев пива), вињак.
(210) Ж- 2021-405
(220) 09.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Makpharm D.O.O, Trnjanska cesta 37/1, 10000,
Zagreb, HR
(740) Адвокат Дарко Чорић, Краљице Наталије 68,
11000, Београд
(540)

ZOCAP
(511) 5 лекови за лечење епилепсије.
(210) Ж- 2021-413
(220) 10.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 08.01.21; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07
(591) браон, беж, златна, црвена.
(511) 30 какао, шећер, производи од житарица,
колачи, посластице, чоколада, бомбоне, кекс,
бисквит, вафел производи, флипс.
(210) Ж- 2021-414
(220) 10.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstr. 48,
81379 Munich, DE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Hirudoid
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати.
(210) Ж- 2021-415
(220) 10.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар
Михајла Пупина 2, 11070, Нови Београд, RS
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(540)

(531) 04.05.05; 16.03.13; 16.03.17; 24.17.01; 27.05.01;
27.05.17; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) плава, црвена, роза, црна, бела.
(511) 16 папир, постери, огласни панои од папира
или картона, спајалице, албуми, бележнице, нотеси,
слике, штампани материјал, подупирачи за књиге,
фасцикле за списе, таблице за писање, писаљке за
таблице, оловке, новине, периодичне публикације,
атласи, улазнице, блокови за цртање, блокови
(канцеларијски материјал), памфлети, жигови
(печати), штамбиљи, свеске, бележнице, лењири,
угаоници, карте, материјал за обуку, листови папира,
картон, тубе од картона, каталози, књиге са песмама
и нотама, кошуљице за списе, омоти за папир,
фасцикле (канцеларијски материјал), књиге, конусне
папирне кесе, омоти (канцеларијски материјал),
корице (канцеларијски материјал), папирне кутије за
крем, цртежи који се копирају на подлогу, табле за
цртање, материјали за цртање, инструменти за
цртање, коверте, папир за увијање, папир за
паковање, кутије за оловке, фотографије (штампане),
комплети за цртање, фигурине (статуете) направљене
од смесе са папиром, формулари (штампани),
канцеларијски материјал (изузев намештаја), оловке
од дрвеног угља, географске мапе, глобуси, цртежи,
скице,
штампани
роковници,
дописнице,
разгледнице,
штампане
ствари,
штампарски
комплети,
покретни,
штампане
публикације,
приручници, папир за писање, оловке за цртање,
столњаци од папира, књижице, светлећи папир,
каширани папир, марамице од папира, прекривачи
столова од папира, школске табле, спајалице,
канцеларијски материјал, пастелне бојице, кутије са
бојама (производи се користе у школама), планови,
пројекти, фасцикле, наливпера, лењири за цртање,
књиговезачке корице, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, врећице (коверте, кесе) од папира или
пластике, за паковање, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, подметачи за сто од папира, поштанске
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марке, фолије, слајдови (канцеларијски материјал),
лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству,
лепљиве врпце за папир или употребу у домаћинству,
алманаси, календари, сликарске четкице, самолепљиве
траке за папир или употребу у домаћинству, гумице
(еластичне траке) за канцеларије, портикле од папира,
папир од пулпе, дрвене масе, кутије од картона или
хартије, постоља за пера и оловке, омотачи за флаше
од папира, подметачи за чаше од папира, пластична,
мехураста амбалажа за паковање или умотавање,
заставе (од папира), табаци од рецикловане целулозе
за умотавање, лепак за канцеларијску или кућну
употребу, лепкови за канцеларијску или употребу у
домаћинству, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, држачи за оловке, аташе
мапе, несесери са прибором за писање, плакати од
папира или картона, убруси од папира, убруси за лице
од папира, налепнице, које нису од текстила, вискозни
папир за умотавање, украсни папир, натписи од
папира или картона, налепнице (канцеларијски
прибор), стрипови, папир за копирање, музичке
честитке, разгледнице, билтени, воштани папир,
брисачи за табле за писање, папирне посуде,
колекционарске сличице за размену, које нису за
играње, маркери, леци, флајери, папирни и картонски
материјали за паковање (пуњење, облагање), ваучери.
18 кишобрани; футроле за кишобране; ранчеви;
руксаци; сунцобрани; џепни новчаници; торбе за
плажу; ручне торбице; мали кофери; ранци; путне
торбе за одећу; спортске торбе.
25 капе; чарапе и плетена трикотажа; чизме; мараме;
шалови; шалови мараме; мале капе за главу;
кабанице; качкети; шалови; одећа; шешири; пиџаме;
бадемантили;
бандана
мараме; костими за
маскембал; мајице; џепне марамице; пончо; одећа.
28 лопте за игру; играчке; лутке; позоришне маске;
карте за игру; папирни шешири за забаве; пуњене
играчке;
макете
играчке;
маске
(играчке).
30 кекс; бисквити; суви колачићи; чај; чоколада;
слаткиши; слаткиши од шећера; корнфлекс; кокице;
сладолед; палачинке; какао напици са млеком;
бомбоне; чипс; ледени чај.
32 воћни сокови; воде (пића); сокови од поврћа.
41
услуге забавних паркова; услуге разоноде;
организовање такмичења (образовних или забавних);
забава посредством радија; издавање текстова, осим
рекламних тесктова; настава, обука; образовне
услуге; услуге пружања обуке; производња филмова,
који нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; извођење представа уживо;
организовање спортских такмичења; практична
настава (обука путем демонстрације); припрема и
вођење радионица (обука); електронско издаваштво;
услуге игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
писање текстова.
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Ж
(210) Ж- 2021-416
(220) 10.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) CHINA UNIONPAY CO.,LTD., No. 498
Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, CN
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

QuickPass
(511) 9
компјутерски хардвер; интерфејси за
компјутере; снимљени компјутерски софтвер;
софтвер за шифровање; кључеви за шифровање
(компјутерски софтвер); дигитални сертификати
(компјутерски
софтвер);
дигитални
потписи
(компјутерски софтвер); софтвер за сигурно
складиштење података и проналажење и пренос
поверљивих података о купцима које користе
појединци, банке и финансијске институције; систем
за пребацивање и размену информација о
међубанкарским банкарским картицама (снимљени
компјутерски софтвер); уређаји за обраду података;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске огласне табле; микропроцесори;
монитори [компјутерски хардвер]; штампачи за
употребу са компјутерима; скенери [опрема за
обраду података]; читачи бар кодова; компјутерски
софтвер дизајниран да банкарским картицама или
паметним картицама омогући интеракцију са
терминалима и читачима картица; електронски
уређаји за читање картица и читање информација
које се чувају у рачунарским чиповима; магнетне
кодиране картице за пуњење, банкарске картице,
кредитне картице, дебитне картице и платне картице;
читач картица за магнетно кодиране картице и
картице које садрже чип интегрисаног кола;
електронски верификациони уређаји за верификацију
аутентичности платних картица, банковних картица,
кредитних картица, дебитних картица и платних
картица; компјутерски уређај за управљање
подацима; бројачи; индикатори количине; уређаји за
снимање времена; уређаји за издавање карата;
аутоматске касе; терминали на продајном месту
[ПОС]; машине за бројање и сортирање новца;
детектори лажних кованица; чек рекордер;
саморегулационе бензинске пумпе регулисане
компјутерским програмом; централне процесне
јединице [процесори]; кодиране магнетне картице;
снимљени оперативни програми на компјутеру;
магнетне личне карте; читачи оптичких знакова;
магнетни
декодери; уређаји за проверу означавања поште
поштанским маркицама; компјутери који служе за
насумични одабир наградних добитних бројева
(еrniе): машине за гласање; електронски очитавачи
робе; телефакс машине; музички аутомати који раде
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Ж
уз помоћ кованог новца [џубокси]; читачи
електронских књига; уређаји за проверу линија на
рукама; опрема за препознавање лица; холограми;
скенер за биолошку идентификацију дужице ока;
скенер за биолошку идентификацију очне мрежњаче;
скенер за биолошку идентификацију; уређаји за
снимање отисака прстију; скенери отиска прста;
интерактивни терминал екрана осетљивог на додир;
апликације за мобилне телефоне које се могу
преузимати; читачи картица; чип картице;
електронске и магнетне идентификационе картице за
платне услуге; компјутерски терминали за банке;
компјутерски терминали; механизам за апарате који
се покрећу кованицама; магнетни медији за податке;
уређаји за пренос звука; уређаји за снимање звука;
апарати за репродукцију звука; уређаји за снимање,
пренос или репродукцију звука или слике;
електронски новчаници који се могу преузимати;
читачи картица за кредитне картице; читачи картица
са магнетним кодирањем; читачи електронских
картица; снимљене или преузете компјутерске
софтверске платформе; сигурносни (токени) знакови
(уређаји за шифровање); картице са интегрисаним
колом (паметне картице); касе; електронски
привесци за кључеве који су уређаји за даљинско
управљање;
флуоресцентни
екрани;
наочаре.
36
услуге осигурања; услуге посредовање у
осигурању; услуге путничког осигурања; услуге
осигурања; финансијске услуге; услуге трговања
валутама; услуге мењачница; услуге посредовања у
промету непокретности; услуге финансијског
посредовања; услуге финансијског управљања;
банкарске услуге; услуге обраде плаћања; услуге
финансијске
размене;
услуге
финансијског
инвестирања;
услуге
вођења
финансијске
евиденције;
услуге
електронског
трансфера
средстава; услуге замене валута; услуге електронског
плаћања; финансијске услуге које се пружају путем
телефона и интернета или других електронских
средстава; финансијске услуге у вези са банкарским
картицама,
кредитним
картицама,
дебитним
картицама, претплатним картицама, исплатом
готовине, верификацијом чека и уновчењем чекова;
услуге обраде плаћања банкарским картицама,
услуге обраде плаћања кредитним картицама, услуге
обраде плаћања дебитним картицама, услуге обраде
плаћања претплатним картицама, услуге обраде
плаћања платним картицама, услуге обраде плаћања
готовином, услуге верификације чекова и услуге
уновчавања чекова; услуге обраде електронских
готовинских
трансакција;
услуге
обраде
финансијског плаћања за подршку малопродајним
услугама које се пружају путем интернета, мрежа
или других електронских средстава користећи
електронски дигитализоване информације; услуге
овере аутентичности и верификације платних
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трансакција; услуге ауторизације и поравнања
плаћања; услуге верификација кредитних и дебитних
картица; издавање и откуп путничких чекова и
путних ваучера; услуге електронског банкарства;
услуге интернет банкарства; услуге кућног
банкарства; услуге финансијског информисања;
услуге
финансијског
саветовања;
услуге
аутоматизованих бројача новца; услуге продајних
места и места за вршење финансијских трансакција;
услуге финансијског клиринга; услуге плаћања
рачуна које се пружају путем веб страница; услуге
финансијске анализе; услуге издавања кредитних
картица; услуге финансирања; услуге истраге у вези
са кредитним картицама; услуге финансијске
процене (осигурање, банкарство, некретнине); услуге
процене накита; услуге посредовања; услуге давања
гаранција; услуге прикупљања средстава у
добротворне сврхе; услуге економског старатељства;
услуге залагаоница; услуге давања попуста
(повлашћених цена) другим странама путем
коришћења чланских карата; услуге капиталних
инвестиција; услуге зајмова (финансирање); услуге
пружања финансијских информација путем веб
странице; услуге саветовања у осигурању; услуге
инвестирања
фондова;
услуге
финансијског
спонзорства; услуге финансијског истраживања;
услуге групног финансирања; услуге плаћања путем
електронског новчаника; услуге процене вредности
уметничких
дела;
услуге
управљања
непокретностима; царинско посредовање.
(210) Ж- 2021-417
(220) 09.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Preduzeće za usluge CSM 2017 DOO
PANČEVO, Војводе радомира Путника 26а,
Панчево, RS
(740) Адвокат Душан Шарац, Мите Топаловића 18/2,
Панчево
(540)

(531) 01.15.03; 18.01.05; 18.01.23; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) 9
акумулатори, електрични; батерије,
електричне, за возила; жмигавци (светлосни
сигнали);
мерачи
километраже
за
возила.
ЗИС / RS / IPO
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11 бојлери за топлу воду; соларни грејачи воде;
соларне лампе; уређаји за расвету; лампе на соларни
погон; спољна соларна расвета; пећи (апарати за
грејање); пећи на дрва.
12
електрична возила; електрични бицикли;
мотоцикли; трицикли; електрични трицикли;
електрични скутери; електрични мотори за копнена
возила.
(210) Ж- 2021-419
(220) 11.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Константин Јокановић, Преспанска 10, 11000,
Београд, RS
(740) Анте Кнежевић, Краља Милана 21, 11000,
Београд
(540)

(531) 07.01.06; 07.01.08; 07.03.15; 07.03.25; 24.07.03;
24.07.23; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, бела, зелена, наранџаста, јарко розе.
(511) 28 љуљашке, коњи за љуљање, смањени
модели возила, тобогани, макете, макете играчке,
дечије кућице за игру.
40
стругање, хромирање, облагање металом,
обрађивање метала, обрада дрвета.
41 стављање на располагање игралишта и опреме за
голф, изнајмљивање опреме за играње.
(210) Ж- 2021-420
(220) 11.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ALWAYS ZZZ
(511) 5 женски хигијенски производи, наиме дневни
улошци, хигијенски улошци и тампони, хигијенске
гаћице, гаћице за женску хигијену; пелене и улошци
за инконтиненцију, гаћице за инконтиненцију.
(210) Ж- 2021-424
(220) 10.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 01.15.15; 03.05.19; 03.05.24; 05.07.08; 05.07.22;
26.04.15; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15
(591) црвена, жута, наранџаста, бела, смеђа, беж,
љубичаста, ружичаста, тамно плава, цијан.
(511) 30 воћне карамеле.
(210) Ж- 2021-475
(220) 18.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) eKapija.com d.o.o., Булевар Михајла Пупина
10а, 11070, Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

(531) 26.02.07; 26.03.07; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава, наранџаста.
(511) 35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби
за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе;
рекламне услуге путем електронских медија;
организовање претплате на информативне медије за
друге; објављивање рекламних текстова; писање
текстова за промотивне и рекламне сврхе;
оглашавање путем банера; оглашавање плаћањем по
клику [паy пер цлицк оглашавање]; онлајн
маркетинг;
пословно
умрежавање;
пружање
пословних и трговачких контакт информација путем
интернета; прикупљање пословних информација;
услуге дигиталног оглашавања; компјутерско
управљање подацима.
38
услуге телекомуникација; пружање онлајн
приступа подацима; услуге електронског билтена;
пренос порука путем електронских медија.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; услуге извештавања
из области пословних вести; производња филмова,
који нису рекламни филмови; електронско
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Ж
издаваштво; организовање и вођење конференција,
семинара и симпозијума; фотографске репортаже.
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; услуге развоја базе података;
пројектовање и развој рачунарских програма;
ажурирање софтверских база података; омогућавање
привременог коришћења софтверских апликација које
се не могу преузети, доступних преко веб сајта; израда,
дизајн и одржавање веб сајтова; израда програма за
обраду података; међуплатформска конверзија
дигиталног садржаја у друге облике дигиталног
садржаја; дизајн и развој рачунара и рачунарских
програма; развој, програмирање и изнајмљивање
програма за обраду података; писање рачунарских
програма, софтвера и кодова по наруџби за израду веб
страница на интернету; обезбеђивање претраживача за
прибављање података на глобалној рачунарској мрежи;
хостинг веб сајтова; изнајмљивање веб сервера.
(210) Ж- 2021-476
(220) 19.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Светлана Шкорић, Јеврема Грујића 21, 11000,
Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(540)

(531) 02.03.16; 02.03.20; 03.03.01; 03.03.26; 25.01.01;
27.05.01; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.07
(591) беж, тамно љубичаста, златна.
(511) 33 алкохолна пића (изузев пива).
(210) Ж- 2021-478
(220) 19.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Светлана Шкорић, Јеврема Грујића 21, 11000,
Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.03.16; 02.03.20; 03.03.01; 03.03.26; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.07
(591) светло браон, тамно браон, беж, наранџаста.
(511) 33 алкохолна пића (изузев пива).
(210) Ж- 2021-482
(220) 19.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 02.03.16; 02.03.20; 03.03.01; 03.03.17; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 29.01.02; 29.01.07
(591) светло браон, тамно браон, беж, златна.
(511) 33 алкохолна пића (изузев пива).
(210) Ж- 2021-477
(220) 19.03.2021.
(442) 15.04.2021.
(731) Светлана Шкорић , Јеврема Грујића 21,
11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
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(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива.
(511) 30 грицкалице на бази кукуруза; кокице.
(210) Ж- 2021-516
(442) 15.04.2021.

(220) 25.03.2021.

ЗИС / RS / IPO
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Ж

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću , Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću , Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

GINOMINN

INOMICINN

(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-517
(442) 15.04.2021.

ЗИС / RS / IPO

(511) 5 фармацеутски препарати.
(220) 25.03.2021.
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Улица Кнегиње Љубице 5, 11102 Београд, Република Србија
Главни и одговорни уредник:
Владимир Марић
Уредник:
Алексеј Перић,
Уређивачки одбор:
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