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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)

ЗИС / RS / IPO
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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)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-776
(220) 29.05.2020.
(442) 17.05.2021.
(300) 40-2019-0189945 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-1108
(220) 06.07.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska bb,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 25 ципеле за голф; шиљци за ципеле за голф;
крампони за ципеле за голф; торбе посебно
прилагођене за ципеле за голф; навлаке против
клизања за обућу за голф; мокасине; џемпери за
голф; кошуље за голф; сукње за голф; панталоне за
голф; прслуци за голф; одећа за голф; голферске
капе; зимске маске за лице (одећа).

(531) 02.09.01; 05.03.15; 06.19.11; 08.03.01; 08.03.09;
08.07.05; 19.03.01; 26.01.22; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, тамно плава, светло плава, зелена,
жута, бела, наранџаста;
(511) 29 павлака; кисела павлака; производи од
млека; кисела павлака за свежи сир.

(210) Ж- 2020-1107
(220) 06.07.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska bb,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-1109
(220) 06.07.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska bb,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.09.17; 06.19.11; 08.03.01; 08.07.05;
11.01.02; 19.03.01; 26.01.22; 27.05.07; 27.05.09;
27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, тамно плава, светло плава, зелена, бела,
светло браон, жута.
(511) 29 павлака ; кисела павлака; производи од
млека.
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(511) 29 јогурт; пића од млека [млеко преовладава];
производи од млека; кисело млеко.
30 смрзнути јогурт.
(210) Ж- 2020-1110
(220) 06.07.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska b.b.,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 06.19.11; 08.03.01; 11.03.02; 25.05.02;
26.01.22; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(511) 29 млеко.
(210) Ж- 2020-1112
(220) 06.07.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska b.b.,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 06.19.11; 08.03.01; 11.03.02; 19.03.01;
26.01.22; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, светло плава, тамно плава, зелена,
жута, бела
(511) 29 јогурт; пића од млека [млеко преовладава];
производи
од
млека;
кисело
млеко;
30 Смрзнути јогурт;
(210) Ж- 2020-1691
(442) 17.05.2021.

ЗИС / RS / IPO

(220) 02.10.2020.

Ж
(731) Mascom EC doo Beograd and Tin drum music
doo Beograd, Кондина 1, 11000 Београд, RS i
Кондина 1, 11000 Београд, RS
(540)

Šarlo Akrobata
(511) 9 ЛП плоче; грамофонске плоче; грамофонске
плоче са музичким садржајем; дискови за снимање
звука; компакт-дискови за складиштење звука;
тонски носачи звука; компакт дискови, ДВД и други
дигитални носачи података; дигитална музика која се
може преузети; мелодије звона, слике и музика који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; звуци звона за телефоне који се
могу преузети; мелодије за мобилне телефоне које се
могу преузимати; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке
за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле
за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл
уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне
телефоне од тканине или текстилног материјала.
15 гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре;
жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте;
музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке инструменте.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; образовне
књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама;
књижице; музичке партитуре у штампаном облику;
обележивачи за књиге; штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области
музичког образовања; штампане лекције; штампане
музичке партитуре; штампане награде; штампане
периодичне публикације о музици; штампане
позивнице; штампане публикације; штампани
календари; штампани леци; штампани материјали за
подучавање; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани
флајери; штампа у виду фотографија; монографије;
новине; приручници; часописи [публикације];
честитке,
разгледнице;
музичке
честитке,
разгледнице; музички магазини; програми дешавања
као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике,
урамљени постери; разгледнице; фотографије са
аутограмима; фотографије штампане; кутије за
чување фотографија; налепнице; налепнице које се
наносе пеглом; зидни календари; графичке
репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
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писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке; натписи од папира или картона.
25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; дукс
мајице; мајице са штампом; знојнице; знојнице за
главу; капе; капе са штитником; јакне [одећа]; кожне
јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу;
поткошуље; прслуци; рукавице [одећа].
41
организовање такмичења [образовних или
забавних]; продукција и објављиваље музике; услуге
снимања музике; услуге снимања видео садржаја;
стављање на располагање објеката за студијско
снимање; продукција плоча; организовање догађаја
из области културе; организовање наступа из
области културе; организовање догађаја из области
културе у добротворне и непрофитне сврхе;
организовање културних такмичења и свечаности
доделе награда; организација и представљање
приредби, такмичења, наградних игара, концерата и
забавних догађаја; организовање церемоније доделе
награда у забавне сврхе; организовање и реализација
културних активности; омогућавање коришћења
простора и опреме за извођење музике; издавање
календара; издавање књига; издавање партитура;
издавање приручника; издавање аудио књига;
издавање електронских публикација; издавање
интернет часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање текста песама у облику
књиге; издавање текста песама у форми партитуре;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; изнајмљивање плоча или магнетних трака
са снимљеним звуком; приказивање и изнајмљивање
снимака звука и слике; подучавање у области
музике; обука из области музике; пружање
информација, коментара и чланака у области музике
путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.
(210) Ж- 2020-1753
(220) 12.10.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) Viterra Canada Inc., , 2625 Victoria Avenue,
Regina, SK S4T 7T9,,, CA
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

VITERRA
(511) 1
ђубрива од сувих, зрнастих, течних,
биолошких састојака која су инокуланти и не садрже
воду; хемијски препарати за употребу у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, наиме,
хемијски
препарати
за
третирање
семења.
5 пољопривредне хемикалије, наиме хербициди,
инсектициди и хемикалије за уништавање глодара
које се користе за третман семења.
22 сирови памук.
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29 прерађено семење махунарки; јестива уља, наиме
уље каноле и уље соје; сушене махунарке, наиме,
сочиво, грашак, леблебије.
30 шећер; прерађене житарице и зрневље, наиме,
кукуруз, овас, лан и пшеница.
35 дистрибуција у малопродаји и велепродаји која се
тиче пољопривредне робе и средстава; дистрибуција
у велепродаји и услуге малопродаје у вези са
пољопривредним производима, наиме, зрневљем,
уљарицама, махунаркама и сточном храном, као и
семењем пољопривредних производа и примарним
нуспроизводима пољопривредних производа, храном
за
животиње,
наиме
комплетном
храном,
концентрованим витаминским готовим мешавинама
за исхрану, минералним готовим мешавинама за
исхрану,
концентрованим
витаминским
и
минералним готовим мешавинама за исхрану,
суплементима и концентратима за исхрану,
нутријентима и адитивима за животињску храну,
лековима и инекцијама за животиње који се уносе
као храна а служе за лечење и спречавање болести
код животиња, пољопривредним хемикалијама,
хербицидима,
пестицидима
и
фунгицидима,
пољопривредним ђубривима и компостима и
земљом; услуге унапређења продаје, наиме
стратешки развој, рекламирање и маркетинг у вези са
производњом,
куповином
и
продајом
пољопривредних производа, наиме, зрневља,
уљарица, махунарки и сточне хране, и семења
пољопривредних
производа
и
примарних
нуспроизвода
пољопривредних
производа;
саветодавне услуге, наиме, пословно планирање,
управљање и евиденција за купце и добављаче у
пољопривреди; пословно управљање за друге
лифтовима и терминалима за жито и центрима за
узгајање усева; услуге управљања ризиком; услуге
пословних
информација,
наиме
пружање
информација у вези са пољопривредним тржиштем.
36 уговорне активности у виду трговине робом за
друге и финансирања пољопривредних роба и
средстава; услуге осигурања, наиме, закључивање
уговора о осигурању у случају настанка штета услед
грàда;
услуге
прибављања
информација
о
посредовању у вези са основним производима;
финансијско планирање за купце и добављаче у
пољопривреди; услуге управљања финансијским
ризиком.
39
услуге транспортне логистике, наиме
координисање превоза терете камионима; услуге
транспорта,
наиме,
транспорт
зрневља,
пољопривредних производа и средстава и општег
товара камионима; услуге складиштења зрневља;
паковање
у
складу
са
поруџбинама
и
спецификацијама других.
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40 процесирање по поруџбини пољопривредних
производа и прерађене хране; пружање услуга
третирања и премазивања семења; производња и
обрада по поруџбини пољопривредних производа,
наиме зрневља, уљарица, махунарки и сточне хране,
семења пољопривредних производа и примарних
нуспроизвода пољопривредних производа, хране за
животиње, наиме комплетне хране, концентрованих
витаминских готових мешавина за исхрану,
минералних готових мешавина за исхрану,
концентрованих витаминских и минералних готових
мешавина за исхрану, суплемената за исхрану и
концентрата хране, нутријената и адитива за
животињску храну, лекова и инекција за животиње
који се уносе као храна а служе за лечење и
спречавање болести код животиња, пољопривредних
хемикалија, хербицида, пестицида и фунгицида,
пољопривредних ђубрива, компоста и земље; услуге
сушења зрневља.
42 онлајн информационе услуге, наиме, пружање
информација о пољопривредним истраживањима
путем интернета или других електронских уређаја;
услуге истраживања и развоја из области врста усева,
пољопривредних хемикалија, хербицида, пестицида
и фунгицида, пољопривредних ђубрива, рада
експерименталних фарми, компоста и земљишта,
сточарства;
услуге
теренске
инспекције
у
пољопривреди; услуге тестирања земљишта и
семења.
44 саветодавне услуге у пољопривреди; онлајн
информационе
услуге,
наиме,
пружање
пољопривредних информација у вези са ђубрењем
путем интернета или другим електронским
средством;
услуге
примене,
наиме,
услуге
прилагодјене пољопривредне примене хемикалија и
дјубрива и услуге сетве
(210) Ж- 2020-1976
(220) 12.11.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) Славица Стевановић, Гандијева 155/21,
11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 24.13.01; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела.
(511) 5 фармацеутски, медицински, ветеринарски
материјали и препарати, стоматолошки препарати и
материјали; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна, супстанце, средства и
препарати прилагођени за употребу у медицини или
ЗИС / RS / IPO

Ж
ветеринарску употребу, витамински препарати,
храна за бебе; препарати за утврђивање трудноће,
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње; фластери, газа, вата, материјали за
превијање, улошци, пелене, шампони, лекови и
инфузије за медицинску употребу, медицински
чајеви и лековито биље, препарати и супстанце за
негу коже.
10 медицински и хируршки апарати и инструменти,
стоматолошки апарати и инструменти, медицинска
помагала, медицински апарати и инструменти,
хируршка средства и материјали за зашивање.,
апарати за масажу, апарати за мерење крвног
притиска, кварцне лампе за медицинску употребу,
радиолошки апарати за медицинску употребу,
апарати за вибромасажу, чарапе за проширене вене,
електроде за медицинску употребу, апарати 'за
физичке вежбе за медицинску употребу, зубарски
апарати електрични, апарати за тестирање за
медицинску употребу, апарати који се користе у
медицинским анализама, физиотерапеутски апарати,
спирометри
медицински
апарати,
игле
за
акупунктуру, дијагностички апарати за медицинску
употребу, електрични инструменти за акупунктуру,
дефибрилатори, посебни контејнери за медицински
отпад, уређаји за третирањс акни, апарати за праћење
откуцаја срца, штапићи за преглед грла за
медицинске
намене,
уређаји
за
анализу
идентификације бактерија за медицинске намене,
инхалатори са водоником, стетоскопи , маске и
рукавице које користе медицинско особље,
терапеутске маске за лице, лампе за медицинске
намене.
16 хартија, картон, штампанс ствари и производи од
њих, огласни пано и банери од папира или картона,
новине, часописе, брошуре, периодичне публикације,
проспекти,памфлети, леци, флајери, билтени,
штампане публикације, календари, материјали за
обуку, слике, фотографије, електрокардиотрафски
папир, канцеларијски, уметнички материјали,
канцеларијски
инвентар
и
реквизити
за
кореспонденцију, папирне кесе за стерилизацију
медицинских инструмената.
35
пословно управљаље и организационо
саветовање,
оглашавање,
рекламирање,
организовање изложби и сајмова у рекламне сврхе,
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, услуге
велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала,
курирске услуге, психолошко тестирање за избор
запослених, спонзорство, маркетинг, оглашавање на
отвореном.
39 претња путника, превоз амбулантним колима,
превоз аутомобилом, транспортне услуге, превоз
путника изнајмљивање инвалидских колица.
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Ж
41 пренос знања и искуства [обучавање], академије
(образовне), учење на даљину, образовне услуге,
услуге пружања обуке, организовање и вођење
конференција, организовање и вођење конгреса,
пружање услуга у области образовања, услуге
клубова здравља, услуге обданишта, практична
наставна обука путем демонстрација, припрема и
вођење симпозијума, припрема и вођење семинара,
организовање и вођење радионица (обука),
електронско издаваштво, организовање и вођење
образовних форума ужива, услуге обуке које се
пружају путем симулатора, пренос знања и искуства.
42
бактериолошка испитивања, рачунарско
програмирање, одржавање рачунарског софтвера,
саветовање у вези информационих технологија,
биолошка истраживања, научна истраживања,
клиничка испитивања, медицинска истраживања,
графички
дизајн
промотивног
материјала.
44
услуге салона лепоте, услуге медицинских
клиника,
киропрактика,
услуге
центара
за
рехабилитацију, болничке услуге, здравствена нега,
масажа, медицинска помоћ, оптичарске услуге,
физикална терапија, физиотерапија, зубарске услуге,
услуге кућне неге, услуге банке крви, услуге
установа за тешко оболеле, услуге бабица, услуге
неговања
болесника,
фармацеутски
савети,
пластична хирургија, имплантација косе, услуге
психолога, услуге ароматерапије, услуге вештачке
оплодње, рехабилитација пацијената за болести
зависности, услуге телемедицине, терапеутске
услуге, изнајмљивање медицинске опреме, услуге
здравствених
центара,
услуге
алтернатнивне
медицине, говорна терапија, услуге саветовања о
здрављу, ортодонтске услуге, медицински савети за
особе са инвалидитетом, палиативна нега, услуге
центара за опоравак, услуге терапије уз помоћ
животиња, услуге медицинских анализа за потребе
дијагностике и лечења које пружају медицинске
лабораторије, медицински скрининг.
(210) Ж- 2020-2121
(220) 03.12.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) VAMA d.o.o., Јове Илића 54, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 19.13.21; 20.05.07; 24.13.22; 24.15.11;
26.01.05; 26.01.16; 26.01.21; 26.11.11; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.15
10
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(591) бела, плава, црвена, зелена, златно жута.
(511) 5
дијететске супстанце; хомогенизовани
хранљиви препарати и дијететска храна; дијететске
супстанце прилагођене за употребу у медицини; све
наведене супстанце су са Кубе.
(210) Ж- 2020-2232
(220) 16.12.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска
158, 11000, Београд-Чукарица, RS
(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32,
11000, Београд
(540)

(531) 01.13.15; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12
(591) зелена и плава .
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
дезинфекциона средства; фластери, материјали за
завијање, санитарни препарати за употребу у
медицини; препарати за уништавање животињских
штеточина;
фунгициди;
хербициди.
30 напици од кафе, какаоа, чоколаде или чаја;
житарице припремљене за људску исхрану,
коштуњаво воће, ароме за пића или храну.
(210) Ж- 2020-2318
(220) 29.12.2020.
(442) 17.05.2021.
(731) PRINCIPAL DUO DOO, Ђакона Авакума б.б.,
32000, Чачак, RS
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.12; 25.07.21; 27.05.03; 27.05.08;
29.01.15
(591) плава, светло плава, тамно плава, жута, бела,
црна, беж, тамно беж.
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(511) 16
хартија и картон; папирне кесе;
вишенаменске пластичне кесе; кесе од папира за
паковање; кесе од пластике за паковање; папир за
израду кеса и врећа; пластичне кесе за паковање;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; картонске кутије; кутије од папира;
индустријске картонске или папирне кутије за
паковање; пластичне фолије; пластичне фолије за
паковање хране; штампане ствари; фотографије;
канцеларијски материјал, изузев намештаја; лепила и
средства за лепљење за канцеларијску и кућну
употребу;
налепнице;
штампане
брошуре.
29 смрзнути помфрит; замрзнуто воће и поврће.
39
транспортне услуге; услуге складиштења у
магацину који се односе на складиштење, паковање
и отпремање робе; логистичке услуге које обухватају
превоз, паковање и складиштење робе; услуге
амбалажирања и паковања; услуге паковања,
стављања у сандуке и складиштења.
(210) Ж- 2021-97
(220) 22.01.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела и црна.
(511) 29
грицкалице, наиме јестиве семенке;
припремљени кикирики.
30 грицкалице на бази брашна, кукуруза, житарица,
пиринча.
(210) Ж- 2021-151
(220) 29.01.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Слободан Вучићевић, Палмира Тољатија
62/20, Београд-Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, Београд
(540)

Ж
(531) 24.15.07; 24.15.13; 26.04.16; 26.04.18; 27.03.15;
27.05.24; 29.01.13
(591) тамно плава, магента, бела.
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
кљиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова и клишеи.
18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви; сарачка и
седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за
животиње.
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.
26 чипка, узице и вез и позамантеријске траке и
врпце; дугмад; копче и петње; шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
28 игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
(210) Ж- 2021-191
(220) 04.02.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
25220, Црвенка, RS
(540)

(531) 01.15.23; 08.01.23; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.15
(591) црвена, бела, браон, беж, светлије и тамније
нијансе плаве боје, сребрна.
(511) 30 колачи обложени чоколадом.
(210) Ж- 2021-219
(220) 09.02.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(540)

(531) 01.15.15; 07.01.01; 19.07.01; 19.07.23; 24.01.13;
25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, црвена.
(511)
5
медицински
и
фармацеутски
препарати,витамини;
витамински додаци у
таблетама за справљање газираних напитака када се
помешају са водом, витамниски препарати и
супстанце; витаминско минерални дијететски додаци
исхрани; минералне воде за медицинску употребу,
соли минералне воде.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
32 селтзер вода; ароматизована вода; ароматизована
минерална вода; вода(пића); воћни коктели,
безалкохолни; воћни напици и воћни сокови; воћни
нектар(безалкохолни); газирана безалкохолна пића,
газирана вода; газирана минерална вода; газирани
воћни сокови; изворска вода; изотоници; коктели,
безалкохолни;
коле(безалкохолна
пића);
концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум
вода; минералне и содне воде; напици за спортисте
обогаћени протеинима; напици са укусом воћа;
негазирана безалкохолна пића; стоне воде, тоник;
флаширана вода з апиће.
(210) Ж- 2021-356
(220) 02.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Специјална болница из неурологије
Дијагностички центар Medigroup Славија,
кнегиње Зорке 25, Београд-Врачар, RS
(540)

(531) 24.17.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.12
(591) тиркизна, сива.
(511) 10 апарати за магнетну резонанцу [MRI] за
медицинску употребу; апарати и инсталације за
производњу рендгенског зрачења, за медицинску
употребу; апарати за мерење крвног притиска;
12
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апарати за мерење шећера; електроде за медицинску
употребу; завоји [еластични]; јастуци за употребу у
медицини; радиолошки апарати за медицинску
употребу; радиолошки екрани за медицинску
употребу; рендгенске цеви, за медицинску употребу;
рендгенски апарати за медицинску употребу;
рендгенски снимци за медицинску употребу.
44 болничке услуге; здравствена нега; медицинска
помоћ; медицински скрининг; услуге медицинских
клиника; услуге мамографије; услуге медицинске
неге и анализе у вези са лечењем пацијената; услуге
неговања болесника; услуге установа за тешко
оболеле; гинеколошке услуге; услуге лекара; услуге
дијагностиковања болести; услуге анализе узорака
крви пацијената у медицинским лабораторијама;
рентгенско снимање у медицинске сврхе; пружање
услуга скрининга за рак; пружање лежаја за
пацијенте у болничком окружењу; пружање
информација у области превенције, контроле,
дијагнозе и лечења рака; пружање информација о
услугама здравствене неге; пружање информација о
медицинским прегледима; пружање информација о
лечењу ишчашених зглобова, уганућа и прелома
костију;
медицинско
тестирање;
медицинско
тестирање ради давања дијагнозе или лечења;
медицинске услуге у области радиологије и
нуклеарне медицине; медицинске и здравствене
услуге; медицинске и здравствене услуге у
клиникама;
изнајмљивање
ултразвучних
медицинских дијагностичких уређаја.
(210) Ж- 2021-433
(220) 15.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи
Шандора 25, 23315, Банатска Топола, RS
(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19, 21 000,
Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена Ц:18, М:83, Y:100, К:7, бела.
(511) 3 етарска уља; етарска уља за индустријску
употребу; етарска уља за козметичке потребе;
етарска уља за личну употребу; етарска уља за
ЗИС / RS / IPO
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употребу у ароматерапији; етарска уља за употребу у
домаћинству; етарска уља за употребу у производњи
мирисних производа; етарска уља за употребу у
процесима производње; етарска уља као ароме за
храну; етерична уља биљног порекла; парфимерија,
етерична уља, козметика, лосиони за косу;
парфимерија,
етерична
уља,
немедицинска
козметика, немедицински лосиони за косу;
парфимеријски
производи,
етарска
уља;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; парфимисана уља за
производњу
козметичких
препарата.
30 биљни чајеви, осим за медицинске потребе;
екстракти чаја за кување; напици од чаја;
чај.немедицински биљни чајеви.
(210) Ж- 2021-434
(220) 15.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи
Шандора 25, 23315, Банатска Топола, RS
(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19, 21 000,
Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15;
29.01.03; 29.01.06
(591) Зелена Ц:85, М:27, Y:100, К:13, бела.
(511) 3 етарска уља; етарска уља за индустријску
употребу; етарска уља за козметичке потребе;
етарска уља за личну употребу; етарска уља за
употребу у ароматерапији; етарска уља за употребу у
домаћинству; етарска уља за употребу у производњи
мирисних производа; етарска уља за употребу у
процесима производње; етарска уља као ароме за
храну; етерична уља биљног порекла; мента за
парфимеријске производе; парфимерија, етерична
уља, козметика, лосиони за косу; парфимеријски
производи, етарска уља; парфимеријски производи,
етарска уља, козметички производи, лосиони за косу.
30 биљни чајеви, осим за медицинске потребе;
екстракти чаја за кување; напици од чаја;
немедицински биљни чајеви; чај.сушена мента.
(210) Ж- 2021-437
(442) 17.05.2021.
ЗИС / RS / IPO

(220) 15.03.2021.

Ж
(731) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи
Шандора 25, 23315, Банатска Топола, RS
(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19, 21 000,
Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15;
29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста - Ц:43, М:82, У:51, К:29, бела.
(511) 3 ароматична етарска уља; етарска уља;
етарска уља за индустријску употребу; етарска уља
за козметичке потребе; етарска уља за личну
употребу; етарска уља за употребу у ароматерапији;
етарска уља за употребу у домаћинству; етарска уља
за употребу у производњи мирисних производа;
етарска уља за употребу у процесима производње;
етарска уља као ароме за храну; етерична уља
биљног порекла; мирисна уља из којих испарава
мирис када се загреју; мирисни дифузори који
садрже мирисна уља у бочици и штапиће;
парфимеријски
производи,
етарска
уља;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; природна етарска уља.
30 биљни чајеви, осим за медицинске потребе;
екстракти чаја за кување; напици од чаја; сушени
тимијан; чај.
(210) Ж- 2021-442
(220) 15.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(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) 28.03.00
(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.
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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- 2021-450
(220) 16.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Центар дечјих летовалишта и опоравилишта
града Београда, Рисанска 12, 11000, Београд, Савски
венац, RS
(540)
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(210) Ж- 2021-467
(220) 18.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

Spelta Vita IMMUNO+
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње.
(210) Ж- 2021-468
(220) 16.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) ДОМ ЗДРАВЉА "MEDIGROUP DR
RISTIĆ", Париске комуне 26, Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.01.05; 01.01.12; 01.01.20; 05.11.11; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) црвена (две нијансе), плава (две нијансе),
зелена (две нијансе), жута, розе (две нијансе),
наранџаста (две нијансе).
(511) 39
координација путних аранжмана за
појединце и за групе; обезбеђивање возила за туре и
екскурзије; организација и резервација екскурзија;
организација и резервација путних аранжмана за
пословне потребе и потребе разоноде; организација и
резервација путовања; организација превоза и
путовања; организација туристичких путовања;
организација
услуга
превоза;
планирање,
организовање
и
резервација
путовања.
43 изнајмљивање бунгалова; припрема и достава
хране и пића за непосредно конзумирање; припрема
хране и пића; пружање ресторанских услуга;
пружање смештаја за одмор; пружање услуга
дневног боравка за одрасле и децу; пружање услуга
пансиона; пружање услуга резервације соба и
хотелских резервација; пружање хотелског смештаја;
пружање хране и пића као део хотелијерских услуга;
сервирање хране и пића; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге ноћења са доручком;
услуге ресторана и кетеринга; услуге туристичке
агенције за резервисање хотелског смештаја; услуге
хотела, ресторана и угоститељства; услуге хотела у
одмаралиштима.
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(531) 24.17.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12
(591) тиркизна, сива.
(511) 10
aпарати за мерење крвног притиска;
апарати за мерење шећера; апарати за оживљавање;
апарати за праћење откуцаја срца; медицински
апарати и инструменти; ултразвучни апарати у
медицинске сврхе; ултразвучни дијагностички
уређаји за медицинску употребу
44 медицинска помоћ; медицинске и здравствене
услуге; медицинско саветовање; медицинско
консултовање; обављање медицинских прегледа.
(210) Ж- 2021-473
(220) 18.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКО-ПРОПАГАНДНУ
ДЕЛАТНОСТ "CITY RECORDS" ДОО БЕОГРАД,
Незнаног јунака 1, Београд, RS
(740) Адвокат Јован М. Рајковић, Марка Орешковића
6, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17
(511) 35
договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица; изнајмљивање
огласног простора; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; оглашавање: оглашавање плаћањем по
клику [рау per click оглашавање]: онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање на
радију; рекламирање преко телевизије; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са 'интернета: услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге рекламних
агенција; циљни маркетинг; организовање и вођење
промотивних
и
маркетиншких
догађаја;
организовање и вођење рекламних догађаја:
организовање изложби и догађаја за комерцијалне
или рекламне потребе; организовање и спровођење
промотивних догађаја: организовање претплате на
медијске пакете за друге; организовање претплате на
интернет услуге за друге; организовање претплате на
телевизијске канале за друге; припремање аудиовизуелних презентација за рекламне потребе;
припремање и постављање реклама за друге;
припремање и рекламирање за друге; производња и
дистрибуција радио и телевизијских реклама;
производња промотивних рекламних филмова;
производња радио и телевизијских реклама;
производња рекламног материјала; промовисање
роба и услуга за друге на интернету; промоција
музичких концерата; промоција посебних догађаја:
рекламирање
преко
интернета;
рекламне,
маркетиншке и промотивне услуге; услуге
велепродаје везане за музичке садржаје који се могу
преузимати са интернета; услуге велепродаје
музичких садржаја који се могу преузимати са
интернета;
услуге
малопродаје
везане
за
компјутерски
софтвер;
услуге
малопродаје
електронских издања који се могу преузимати са
интернета; услуге малопродаје које се пружају путем
мрежа
компјутерске
комуникације;
услуге
малопродаје
компјутерског
софтвера;
услуге
малопродаје музичких садржаја који се могу
преузимати са интернета; услуге малопродаје
пружене од стране музичких продавница; услуге
малопродаје
пружене
путем
интерактивне
телевизије; услуге малопродаје у вези са музичким
садржајима који се могу преузимати са интернета;
услуге онлајн велепродаје издања која се могу
електронски преузимати; услуге онлајн велепродаје
компјутерског софтвера; услуге онлајн велепродаје
музичких садржаја који се могу електронски
преузимати;
услуге
онлајн
малопродаје
аудиовизуелних
производа;
услуге
онлајн
ЗИС / RS / IPO
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малопродаје· електронских издања која се могу
преузимати;
услуге
онлајн
малопродаје
компјутерског софтвера; услуге онлајн малопродаје
музичког садржаја који се могу електронски
преузимати; рекламирање музичког садржаја других
пружањем онлајн портфолиа путем интернет
странице.
38
бежично емитовање: емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; пренос видео садржаја на захтев; пренос
дигиталних датотека; пренос подкаст садржаја;
пренос порука и слика посредством рачунара;
пружање информација у области телекомуникација;
радио комуникације; сателитски пренос; стриминг
[проток] података; аудио емитовање; аудио
емитовање путем интернета; аудио емитовање путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
аутоматски пренос дигиталних података путем
телекомуникацијских канала; бежични пренос
података путем бежичних апликацијских протокола
[WAP]; бежични пренос података путем дигиталне
мобилне телефоније; бежични пренос података
путем интернета; видео емитовање; видео емитовање
и пренос кинематографских филмова и филмова
путем интернета; видео емитовање путем интернета;
видео пренос путем дигиталних мрежа; видео
стриминг филмова независне филмске продукције;
дигитални пренос података; дигитални пренос
података путем интернета; дигитални пренос слика;
дигитално аудио емитовање: достава дигиталне
музике путем телекомуникација; електронска
достава слика и фотографија путем глобалне
рачунарске мреже; електронски и дигитални пренос
гласа, података, слика, сигнала и порука;
електронски пренос аудио, видео и осталих података
и докумената између П2П мреже; електронски
пренос аудио, видео и осталих података и
докумената између рачунара; електронски пренос
звука, слика и других података и информација свих
врста; електронски пренос и поновни пренос звука,
слике, докумената, порука и података; електронски
пренос и стриминг дигиталних медијских садржаја за
друге путем глобалне и локалне рачунарске мреже;
емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних
садржаја путем интернета; емитовање видео записа
путем интернета и других комуникацијских мрежа;
емитовање видео и аудио програма путем интернета;
емитовање видео и аудио садржаја путем интернета;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање и пренос радијских програма; емитовање
и пренос телевизијских програма; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању; емитовање мултимедијалних садржаја
путем интернета; емитовање телевизијских програма
15
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који се плаћају по гледању; емитовање телевизијских
програма коришћењем телевизијских услуга видеа на
захтев и плаћања по гледању; емитовање
телевизијских програма путем интернета; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
емитовање филмова и телевизијских програма путем
услуге видео садржаја на захтев; емитовање филмова
и телевизијских садржаја; емитовање филмова и
телевизијских садржаја путем интернета; емитовање
филмова и телевизијских садржаја путем мреже
мобилне комуникације; емитовање филмских и
телевизијских садржаја или програма, укључујући на
интернету, на мобилним комуникацијским мрежама
и другим медијима; интерактивна испорука видео
записа путем дигиталних мрежа; интер активни
пренос видео записа путем дигиталних мрежа;
интерактивно емитовање; испорука дигиталне
музике електронским преносом; истовремено
телевизијско
емитовање
путем
глобалних
комуникацијских мрежа, интернета и бежичних
мрежа; компјутерски потпомогнут пренос порука,
података и слика; комуникација путем рачунарских
терминала, дигиталним преносом или путем
сателита; мобилне медијске услуге у виду
електронског преноса забавних медијских садржаја;
мрежни пренос звукова, слика, сигнала и података;
мултимедијско емитовање путем интернета и других
комуникацијских мрежа; омогућавање интернет
приступа базама података; омогућавање корисничког
приступа платформама на интернету; омогућавање
корисничког приступа порталима на интернету;
омогућавање приступа мултимедијалним садржајима
на интернету; омогућавање приступа на захтев
рачунарским програмима на мрежама података;
омогућавање приступа платформама и порталима на
интернету; омогућавање приступа платформама на
интернету, као и на мобилном интернету;
омогућавање телекомуникацијског приступа аудио
садржајима који се пружају путем интернета;
омогућавање телекомуникацијског приступа видео и
аудио садржајима који се пружају путем о:нлајн
услуга
видеа
на
захтев;
омогућавање
телекомуникацијског приступа аудио и видео
садржајима који се пружају путем интернета;
омогућавање
телекомуникацијског
приступа
филмским и телевизијским програмима који се
пружају путем услуге видеа на захтев; онлајн пренос
података; пренос аудио, видео садржаја и података
путем кабловске мреже, сателита, рачунарских
мрежа, телефонских линија и ISDN линија; пренос
аудио и видео садржаја кабловским путем; пренос
аудио и видео садржаја путем ISDN линија; пренос
16
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аудио и видео садржаја путем интернета; пренос
аудио и видео садржаја путем рачунарских мрежа;
пренос аудио података; пренос аудио садржаја;
пренос видео садржаја; пренос дигиталне музике;
пренос графике на мобилне телефоне; пренос видео
садржаја, филмова, слика, текста, фотографија,
игара, садржаја који су створили корисници, аудио
садржаја, и информација путем интернета; пренос
дигиталних аудио и видео садржаја преко глобалне
рачунарске мреже; пренос звука, видео записа и
информација; пренос звука и визуелних записа путем
мрежа; пренос звука и слика измећу мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика
путем интер активних мултимедијалних мрежа;
пренос звука, слике и података путем интернета;
пренос звука, слике и података у виду сигнала;
пренос звучних сигнала; пренос и дистрибуција
података или аудио визуeлних слика путем глобалне
рачунарске мреже или интернета; пренос и
дистрибуција података путем глобалне рачунарске
мреже; пренос информација и података путем
рачунарских
мрежа
и
интернета;
пренос
информација на аудио-визуелном пољу; пренос
информација путем дигиталних мрежа; пренос
информација путем електронских комуникацијских
мрежа; пренос мултимедијалног садржаја путем
интернета; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека; пренос података, аудио,
видео и мултимедијалних датотека, укључујући
датотеке које се могу преузимати и датотеке које се
преносе стримингом преко глобалне рачунарске
мреже; пренос стримованог звука и аудиовизуелних
снимака путем интернета; пружање онлајн
платформи за интеракцију са осталим рачунарским
корисницима у реалном времену; пружање онлајн
услуга причаоница и дискусија; пружање приступа
електронским базама података; стриминг аудио,
визуелног и аудио-визуелног материјала путем
глобалне рачунарске мреже; стриминг аудио
садржаја; стриминг видео садржаја; стриминг
[проток] аудио и видео материјала на интернету;
стриминг [проток] аудио материјала на интернету;
стриминг [проток] видео материјала на интернету;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
интернет платформи и портала; телекомуникацијске
услуге које се пружају путем оптичких, бежичних и
кабловских мрежа; телекомуникацијске услуге које
се пружају путем платформи и портала на интернету
и других медија; телекомуникацијске услуге
омогућавања приступа глобалној рачунарској мрежи
за већи број корисника; услуге дигиталног преноса
аудио и видео података; услуге емитовања и
омогућавање телекомуникацијског приступа видео и
аудио садржаја пружањем услуга видео садржаја на
захтев путем интернета.
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42 ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање
рачунарских система; дизајнирање рачунарског
софтвера;
електронско
похрањивање
података;
изнајмљивање рачунарског софтвера; конвертовање
података или докумената са физичких на електронске
носаче; конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; креирање и дизајнирање
за друге индекса информација заснованих на интернету
[услуге информационе технологије]; oдржавање
рачунарског софтвера; платформа као услуга [PaaS];
пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта; развој
рачунарских платформи: развој софтвера у оквиру
издавања
софтвера;
рачунарско
програмирање;
рачунарство у облаку; умножавање рачунарских
програма; електронско складиштење музичких записа;
електронска
складиштење
дигиталне
музике;
електронско складиштење дигиталних аудио фајлова;
електронско складиштење аудио фајлова; електронско
складиштење видео садржаја; електронско складиштење
дигиталних видео садржаја; електронско складиштење
дигиталних видео фајлова; дигитализација звука и слике;
дизајн и развој носилаца дигиталног звука и слике;
дизајн и развој софтвера и хардвера за оператере звука и
видео записа; услуге електронског складиштења за
архивирање базе података, слика и осталих електронских
података; програмирање телекомуникационих софтвера.
(210) Ж- 2021-474
(220) 18.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

COMFORTLOCK WINGS
(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- 2021-511
(220) 25.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Temet d.o.o. Lozovik, Лозовик б.б.,
35000, Јагодина, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Ж
(531) 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.21
(511) 35 услуге малопродаје и велепродаје вина,
оглашавање, вођење послова, пословно управљање,
канцеларијски послови. .
41 услуге клубова, услуге ресторана, услуге мотела,
услуге барова, услуге смештаја, услуге пружања
обуке, образовне услуге, клупске услуге (забавне или
образовне).
(210) Ж- 2021-512
(220) 25.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Temet d.o.o. Lozovik, Лозовик б.б., 35000,
Јагодина, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 05.01.16; 24.17.02; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.21;
26.11.13; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела.
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач органског
порекла; месне прерађевине органског порекла;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће
органског порекла; желеи, џемови, компоти органског
порекла; јаја, млеко и млечни производи органског
порекла; јестива уља и масти органског порекла.
30 кафа, чај, какао и замена кафе органског порекла;
пиринач органског порекла; тапиока и саго органског
порекла; брашно и производи од житарица органског
порекла; хлеб, колачи и посластице органског
порекла; сладоледи органског порекла; шећер, мед,
меласа органског порекла; квасац, прашак за пециво
органског порекла; со органског порекла; сенф
органског порекла; сирће, сосови (као додаци)
органског порекла; зачини органског порекла; лед.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-525
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Barclays PLC, 1 Churchill Place,
London E14 5HP, UK
(740) Ристић и Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

LEHMAN BROTHERS
(511) 36 финансијске услуге.
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(210) Ж- 2021-528
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Difass International srl, Via Ausa 181, 47853
Loc. Cerasolo - CORIANO (RN), IT
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

DIBUZIN
(511) 5 храна за специјалну медицинску употребу на
бази калцијум бутирата, цинка и витамина д за
дијететско лечење болести дебелог црева са
измењеним тропизмом слузокоже.
(210) Ж- 2021-529
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Difass International srl, Via Ausa 181, 47853
Loc. Cerasolo - CORIANO (RN), IT
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ECOTONIC
(511) 5 храна, пице и дијететске супстанце за
медицинску употребу, хомеопатски препарати.
29 храна на бази екстраката алги, храна на бази
екстраката поврца, храна на бази животињског
екстракта.
(210) Ж- 2021-530
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,
10000 , Zagreb, HR
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.03.20; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, тамно зелена, бела.
(511) 29
ајвар [конзервисана паприка]; умаци
(дипови); салама; уље за салату; вегетаријанске
кобасице; вегетаријанске замене за сухомеснате
производе; намази који садрже маст, за хлеб; намази
на бази поврћа; намази на бази махунарки; желеи,
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джемови, компоти, воћни и поврћни намази; супене
коцке; коцке за супу; кокосово уље; јестива уља; уља
за кување; уља за прехрану; уља и масти; кокосово
уље за прехрану; маслиново уље; биљна уља за
храну; екстра девичанско маслиново уље; јестива
уља и масти; јестива уља која се користе за кување
хране; кокосово уље и маст [за прехрану]; мешана
биљна уља за кулинарске потребе; маслиново уље за
прехрану; мешано уље [за прехрану]; мешавине уља
за прехрану; органско кокосово уље за кулинарске
потребе; сунцокретово уље за прехрану; кокосова
маст; масти, јестиве; биљне масноће за кување;
биљне масти за храну; масти за кување; маслац од
семенки; маслац са зачинским травама; маслац са
зачинским биљем; замене за маслац; млеко од
конопље за употребу као замена за млеко; бургери од
поврћа; пљескавице од поврћа; пљескавице;
пљескавице за хамбургере од тофуа; сирове
пљескавице за хамбургере; брзо смрзнута јела од
поврћа; поврће сушено у смрзнутом стању;
замрзнута готова јела која се претежно састоје од
поврћа; замрзнуто поврће; десерти на бази вештачког
млека; кокосово млеко; кокосово млеко које се
користи као пиће; кокосово млеко које се користи у
кулинарству; кокосово млеко у праху; кокосово
млеко [напитак]; млечни производи и њихове замене;
млеко од соје [замене за млеко]; млеко од соје; млеко
од кикирикија за кулинарске потребе; млеко од
кикирикија; млеко од сојиног зрна; замена павлаке
или млека за напитке; замена павлаке и млека за
кафу; напици на бази овса [замена за млеко]; напици
од соје као замена за млеко; немлечне замене за
млеко; пића на бази бадемовог млека; пића на бази
кокосовог млека; протеинско млеко; рижино млеко;
вештачка павлака [замена за млечне производе];
сојино млеко; сојино млеко у праху; замене за млеко;
заменски производи за млеко на биљној бази; овсено
млеко; јогурт од соје; јогурт; десерти од јогурта;
ароматизовани јогурти; јогурти с аромом воћа; супе;
готове супе; екстракти за супе; супе у конзерви; супе
у врећици; мешавине за супе; унапред скувана супа;
концентрати за супу; препарати за припрему супа;
пасте за припремање супе; препарати за супу од
поврћа; кобасице; воћни десерти; сирни намази;
млечни намази; намаз од лотосових семенки; намаз
од патлиджана; намаз од лешника; намази на бази
орашастих плодова; намази на бази белог лука;
воћни намаз; готова јела која се претежно састоје од
замена за месо; готова јела која се углавном састоје
од поврћа; готови производи од поврћа;
припремљено поврће; мусеви од поврћа; паштета од
поврћа; обрађено поврће; повртна паштета; повртна
паста од бундеве; повртни концентрат за кухање;
предјела на бази поврћа; прерађено воће, печурке,
поврће, орашасти плодови и махунарке; желеи од
поврћа; замене за месо на бази поврћа; унапред
ЗИС / RS / IPO
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припремљена јела од поврћа; темељац од поврћа;
замене за месо; замене за маргарин; замјена за јаја;
замена за живину; замене за киселу павлаку; сејтан
[замена за месо]; немлечне замене за млеко или
павлаку; формирана биљна беланчевина са
текстуром, која се користи као замена за месо;
плочице на бази орашастих плодова као замена за
оброк; плочице на бази воћа као замена за оброк;
замене за сир; пиринчано млеко[замена за млеко];
екстракти парадајза; концентрат парадајза [пире];
конзервирани парадајз; ољуштени парадајз; пире од
парадајза; прерађени парадајз; сок од парадајза за
кување; кондензовани парадајз; биљни сокови за
кување; екстракти од поврћа [сокови] за кување;
концентрати сокова од поврћа за прехрану; млеко;
ароматизовано млеко; бадемово млеко;пиринчано
млеко за кулинарске потребе; бадемово млеко за
кулинарске потребе; млечна пића; прехрамбено уље
чиа семенки; уља семена лана [јестива]; течни јогурт;
кремасти јогурти; пића од јогурта; пића на бази
јогурта; ланено уље за употребу у кулинарству;
умаци од орашчића; конзервирано, замрзнуто,
сушено и кувано воће и поврће; вегетаријанске и
веганске замене за месо и рибу ; вегански производи
као замена за млеко и сир ; готова и делимично
готова јела, која се углавном састоје од поврћа; тофу
и производи од тофуа с тофуом као главним
састојком; биљне и вегетаријанске деликатесе на
бази поврћа, воћа, кромпира, салата, млечних
производа
или
јаја;
намази,
од
поврћа,
вегетаријанских и/или веганских деликатесних
састојака; готова јела и полуготова јела у свежем,
делимично конзервираном или конзервираном
облику, која се углавном састоје од удела поврћа;
месо, вегетаријанско; вегетаријанске намирнице на
бази замене за месо; прехрамбени производи, и то
вегетаријанске деликатесе, које се углавном састоје
од замена за месо и рибу, вегетаријанских намаза,
тофуа, производа од тофуа, прерађеног воћа и
поврћа; вегетаријанска готова јела од поврћа и/или
замена за месо и рибу; вегетаријанска замрзнута
храна; вегетаријански брзи оброци на бази куваног,
сушеног или свежег поврћа; месне и рибље замене на
вегетаријанској бази; пљескавице од поврћа;
намирнице на бази соје; конзервирано воће и поврће;
јела састављена од биљних, вегетаријанских и/или
веганских деликатесних састојака, као и унапред
припремљена и сирова јела (на бази поврћа, воћа,
кромпира, млечних производа или јаја), салате;
вегетабилне (биљне) и вегетаријанске деликатесе;
намази од поврћа; салате за предјело; компот од
јабука; конзервисани грашак; маслац; крема од
маслаца; урме; беланчевине за кулинарске потребе;
конзервисани грашак; маслац од кикирикија;
кикирики, обрађен; кисели краставци; нискомасни
чипс од кромпира; масне супстанце за производњу
ЗИС / RS / IPO
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јестиве масти; кришке воћа; воћни желеи
[дрхталице]; каша, воћна; воћне салате; воћне
грицкалице; желеи; желатин; желеи; поврће, кувано;
поврће, сушено; поврће, конзервисано; конзерве од
поврћа; мусеви од поврћа; салате од поврћа; млеко
од конопље [замена за млеко]; джем од ђумбира;
препарати за супу од поврћа; маслац од какаа;
кристализовано воће; чипс [пржени кромпирићи];
пахуљице од кромпира; уштипци од кромпира;
леблебија [тесто од леблебија]; кимчи [ферментирана
храна од поврћа]; кокосов маслац; сушени кокос;
воће, кувано; кондензовано млеко; джемови; бели
лук, конзервисани; крокети; лецитин за употребу у
кулинарству; конзервисано сочиво; уље од кукуруза;
млевени бадеми; маргарин; мармелада; млеко; ораси,
припремљени; воће, кувано; конзервисано воће;
замрзнуто воће; воће у конзерви; воћне салате;
конзервисане маслине; уље палминих коштица за
прехрану; палмино уље за прехрану; пектин за
кулинарство; биљни сокови за кување; укисељено
поврће или воће; конзервиране печурке; полен
припремљен за прехрану; уље од репице за
прехрану; готове салате; семенке, обрађене;
сусамово уље; тахини [паста од семена сусама];
кисела павлака; конзервисано сојино зрно за
прехрану;
семенке
сунцокрета,
обрађене;
сунцокретово
уље за прехрану; тартуфи,
конзервисани; алое вера припремљена за људску
потрошњу; састојци за припремање бујона;
конзервисани лук; вегетаријанске и веганске замене
за месо.
30 мајонез; имитација мајонеза; вегански мајонез;
умаци на бази мајонеза; намази на бази мајонеза;
намази на бази мајонеза и кечапа; мајонез с киселим
воћем или поврћем; готова храна - у облику умака;
преливи за прехрану [умаци]; пасте од поврћа
[умаци]; слани умаци, чатни умаци и пасте; соли,
зачини, ароме и зачински умаци; умаци; умаци који
садрже орашчиће; умаци од зачинског биља; умаци
(зачински); умак [јестиви]; умаци за салату;
зачињени умаци; зачински умаци[зачински додаци];
преливи за салату; вегански сладолед; сладолед без
млека; ћуфте; чоколадни десерти; инстант десертни
пудинзи; готови десерти [на бази чоколаде]; готови
десерти [теста]; десертни мусеви [посластичарски
производи]; пудинзи као десерти; сладоледни
десерти; пудинг десерт на бази пиринча; чоколадни
намази; чоколадни намази с орашастим плодовима;
намази на бази чоколаде; готови оброци који садрже
[углавном] рижу; готови оброци који садрже
[углавном] тестенину; готови хамбургери у пециву;
готови десерти [кондиторски производи]; готови
пудинзи; готови ручкови од пиринча, с додатим
месом, рибом или поврћем; енергетске плочице на
бази житарица; храна од житарица; храна
направљена од печених житарица; храна за људску
19

Ж
конзумацију на бази житарица; колачи од житарица
за људску потрошњу; хлеб од више врста житарица;
муслији који се углавном састоје од житарица;
обрађена зрна житарица; обрађене житарице за храну
за људску конзумацију; плочице на бази житарица
као замена за оброк; плочице од житарица; плочице
од житарица и енергетске плочице; прехрамбене
плочице
на
бази
житарица;
житарице;
високопротеинске плочице од житарица; производи
од житарица у облику плочица; препарати од
житарица; топле житарице за доручак; житарице,
каша и гриз за доручак; житарице припремљене за
људску конзумацију; жтарице спремне за јело;
житарице у праху; житарице за доручак; житарице за
прехрану људи; тост; тостирани хлеб; тост
(препржени хлеб); каше од поврћа [умаци-храна];
чатни [индијски умаци од мешавине зачина, поврћа
или воћа]; пиреи од поврћа [умаци]; претходно
запаковани ручкови од пиринча, који могу садржати
месо, рибу или поврће; замена за сладолед; замене за
чоколаду; плочице на бази чоколаде као замена за
оброк; замене за сладолед на бази соје; пите без меса;
сирће; воћно сирће; ароматизовано сирће; јабуково
сирће; винско сирће; балзамико сирће; сенф за
прехрану; слачица [сенф]; кечап од парадајза; кечап
[умак од парадајза]; умаци на бази парадајза; умак од
парадајза; маринаде; зачинска маринада; маринаде са
зачинима; маринаде са зачинским травама; пудинзи;
пудинг од гриза; пудинг од пиринча; пудинзи у праху;
инстант мешавине за пудинг; мешавине за припрему
пудинга; тартар умак; припремљени рен [зачински
умак]; концентровани умак; кари умаци; умаци од
печурака; умаци од рена; умаци од соје; умаци за
кување; умаци за тестенину; умаци за рижу; умак од
парадајза[ салса]; умак за шпагете; умак за пицу;
вегетаријанске и/или веганске паштете; вегетаријанске
намирнице на бази производа од житарица, квасца
и/или пикантни намази; вегетаријански и вегански
слаткиши; хлеб; бесквасни хлеб; двопек.
32 безалкохолна пића; протеинска пића; напици за
спортисте обогаћени протеинима; напици на бази
пиринча који нису замена за млеко; напици од смеђег
пиринча који нису замена за млеко; пића на бази
соје, осим замена за млеко; пића на бази овса [која
нису замена за млеко]; сокови од поврћа [напитак];
повртни сокови (напици); напици од поврћа; напици
који се састоје од мешавине воћних и повртних
сокова; фрапеи од поврћа; напици од сока од
парадајза; сок од парадајза [напитак]; сокови; сок
(воћни -); органски воћни сок; газирани сокови;
безалкохолна газирана пића од воћног сока;
безалкохолна пића која садрже воћне сокове;
безалкохолна пића која садрже повртне сокове;
безалкохолни повртни сокови; газирани воћни
сокови; мешани воћни сок; напици који се састоје
претежно од воћних сокова; сокови од зеленог поврћа;
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безалкохолна пића на бази соје; безалкохолна пића на
бази овса; безалкохолна пића на бази бадема;
безалкохолна пића на бази кокосовог млека и других
биљних препарата; безалкохолни воћни екстракти;
безалкохолна воћна пића; безалкохолни напици на бази
меда; безалкохолна пића од алое вере; овсено млеко за
пиће; бадемово млеко [пиће]; пића на бази соје, осим
замена за млеко.
(210) Ж- 2021-531
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Ђокић Милан, Борачка 33, 22203, Раденковић,
Сремска Митровица, RS
(740) Адвокат Нина РадинRadin, Позоришни трг
7/6а, 21000, Нови Сад
(540)

VETSOFT
(511) 9
рачунарски програми, снимљени;
оперативни рачунарски програми, снимљени;
рачунарски
софтвер,
снимљени;
рачунарски
програми, који се могу преузимати; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати.
38
омогућавање приступа рачунарским базама
података.
42 инжењерске услуге; рачунарско програмирање;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера;
одржавање
рачунарског
софтвера;
инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у
области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб
сервера; софтвер у виду сервиса [саас]; саветовање у
вези
информационих
технологија;
научна
истраживања; електронско похрањивање података;
саветодавне услуге из области технологије; саветодавне
услуге из области компјутерске технологије; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; пружање
корисничких услуга аутентификације коришћењем
технологије јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације.
(210) Ж- 2021-532
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Невена Марјановић Прелевић, Милоша
Поцерца 25, 11000, Београд, RS
(540)
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(531) 27.05.01; 28.05.00
(511) 1 састојци који се користе у производњи
козметике и фармацеутских препарата-витамина,
конзерванса и антиоксиданса, а у оквиру су ове
класе;
материјали
за
филтрирање-минералне
супстанце, биљне супстанце и керамички материјали
у форми честица, а у оквиру су ове класе;
медицинске свеће.
3 немедицинска козметика и тоалетни препарати за
људе или за животиње, посебно креме, млека,
серуми, лосиони; немедицинска средства за чишћење
зуба; парфимеријски производи, етарска уља;
средства за бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; хигијенски
препарати који су тоалетни производи; марамице
натопљене козметичким лосионима; дезодоранси за
људе или животиње (парфимерија); производе за
освежавање (парфемисање просторија); украсне
налепнице за нокте; восак за полирање; брусни
папир; санитарни препарати који су тоалетни
немедицински производи.
5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати, посено креме, млека, лосиони, серуми;
санитарни препарати за употребу у медицини;
санитарни препарати за личну хигијену, осим
тоалетних; 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 зубе, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди;
медицински шампони, сапуни, лосиони и средства за
чишћење зуба; дијететски додаци намењене допуни
нормалне исхране или ради побољшања здравња;
замене оброка, дијететску храну и напитке
прилагођене за медицинску или ветеринарску
употребу; лубриканти.
8 ручни алати и справе којима се ручно управља и
справе за обављање послова, као што су бушење,
обликовање, сечење и пирсинг; алати којим асе
ручно управља за столаре, уметнике и друге
занатлије, на пример, чекићи, длета и алати за
гравирање; електричне и неелектричне ручне справе
за личну негу и украшавање тела, бријачи, уређаји за
увијање косе, тетовирање и за маникир и педикир.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти; вештачки удови очи и зуби;
ортопедски артикли; хирушки материјали за
зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе
са инвалидитетом; апарати за масажу; апарати,
уређаји и производи за одојчад; апарати, уређаји и
производи за сексуалне активности; потпорни завоји,
ортопедски завоји; посебна одећа за медицинске
сврхе-компресивна одећа, чарапе за вене, ортопедска
ЗИС / RS / IPO
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обућа; кондоми, душеци за порођаје, форцепсе;
терапеутски и протетички производи и уређаји за
инплантацију од вештачких или синтетичких
материјала; намештај посебно направљен за
медицинске сврхе.
14 драгоцени метали и њихове легуре; накит, драго
и
полудраго
камење;
часовничарски
и
хронометријски инструменти; накит, укључујући све
врсте имитације накита; дугмад за манжетне, игле за
кравате, копче за кравате; прстенови за кључеве,
ланчиће за кључеве, и привеске за њих; привесци за
накит; кутије за накит; саставни делови за накит,
часовнике и сатове, на пример, копче и перле за
накит, механизме за часовнике и сатове, казаљке за
зидне сатове, опруге за сатове, стакла за сатове; нити
од драгоцених метала као накит.
15 музички инструменти; сталци за ноте и сталци за
музичке инструменте; музичке кутије; диригентске
палице; жице, трске за дувачке инструменте; чивије
и педале за музичке инструменте; звучне виљушке,
кључеве за штимовање музичких инструмената;
одређени папирни производи за једнократну
употребу-портикле, марамице и столњаци од папира;
одређена роба од папира или картона која није
другачије класификована према функцији или
намени-папирне кесе, коверте и амбалажа за
паковање, етикете, статуе, фигуре и уметничка дела
од папира или картона, као што су фигурице од
кашираног папира, урамљене или неурамљене
литографије, слике и акварели; музичке честитке,
разгледнице.
18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви; сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње; пртљажне и торбе за ношење; ознаке за
пртљаг или путне торбе; кутије за визит карте и
џепне новчанике; кутије и футроле од коже или
вештачке коже.
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; кућни и кухињски
прибор; кућне, кухињске и посуде за кување-вазе,
флаше, касице прасице, кофе, посеуде за мешање
коктела; пометачи за посуђе и сталци за декантере;
козметички и тоалетни прибор, електрични и
неелектрични чешљеви и четкице за зубе, зубни
конац, пенасти сепаратори за ножне прсте за
педикир, пуфне за пудер, ковчежићи за козметику;
кућни акваријуми, тераријуми и виваријуми.
25 одећа, обућа, покривала за главу; манжетне,
џепови, конфекцијске поставе, пете за обућу и
21
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потпетице, визире на капама, оквири за шешире;
одећа и обућа за спорт; костими за маскембале;
папирна одећа, папирни шешири као одећа;
портикле, који нису од папира; џепне марамице;
муфови
за
грејање
ногу
неелектрични.
26 чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса;
перике, тупеи, лажне браде; шнале, траке за косу;
позамантеријске траке и врпце или намењене за
украшавање косе, направљене од било ког
материјала; траке и машне за увијање поклона, не од
папира; мреже за косу; копче, рајсфешлусе,
привесци, осим за накит, прстенове за кључеве или
ланчиће за кључеве; вештачке новогодишње
гирланде и венце, укључујући оне са уграђеним
осветљењем; производи за увијање косе, на пример,
електричне и инеелектричне увијаче косе, осим
ручних уређаја, шнале за увијање косе, папир за
увијање
косе;
сребрни
и
златни
вез.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај; резервације привременог смештаја-хотелске
резервације, резервације хостела, брвнара, кућа и
станова; смештај за животиње; изнајмљивање
просторија за састанке, шатора и преносних
грађевинских објеката; услуге домова за стара лица;
услуге дечијих јаслица; декорисање хране, израду
скулптура од хране, изнајмљивање апарата за
кување; изнајмљивање столица, столова, столњака и
стакленог посуђа; услуге наргила барова; услуге
личног шефа кухиње.
(210) Ж- 2021-536
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) JJ Franchise Corporation, British Virgin
Islands Company, O.M.C. Chambers , Wickhams Cay
1, Road Town , Tortola, VG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.03.04; 26.03.24; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17
(511) 43 ресторанске услуге, услуге кетеринга и
кафеа; услуге ресторана брзе хране, обезбеђивања
хране и пића, ресторана за понети, самоуслужних
ресторана, кафетерија; услуге привременог смештаја.
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(210) Ж- 2021-539
(220) 26.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) СП АТЛЕТИКА 2022 ДОО, Булевар
ослобођења 54, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 04.05.01; 05.07.08; 05.07.14; 29.01.15
(591) светло љубичаста, тамно љубичаста,
љубичаста, црвена, плава, светло зелена, тамно
зелена, беж, тамно браон, црна, бела, светло сива,
тамно сива, светло розе, тамно розе, жута, светло
браон.
(511) 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, уређаји за вагање,
мерење; сигнализација, надзор (инспекција); хитни
(спасилачки) и наставни уређаји; уређаји и
инструменти
за
вођење,
дистрибуцију,
трансформисање, акумулирање, регyлацију или
контролу електричне струје; уређаји за снимање,
пренос, репродукцију звука или слика; магнетни
носачи података, дискови за снимање, акустични
дискови; компакт дискови, ДВД и други дигитални
медији за снимање; меморијске картице; флеш
меморијске картице; механизми за уређаје за
претплату; благајне, рачунске машине; електронска
уређаји
за
телекомуникације,
аутомобилску
електронску или електронску индустрију за ширу
јавност и индустрију; електрични/електронски
делови; електрични I електронски нумерички уређаји
за приказ; електричне /електронске компоненте;
хардвер;
електричне
Iелектронске
пасивне
компоненте; опрема за обраду података, рачунари;
софтвер; апликациони
софтвер; апликативни
софтвер за мобилне телефоне; апарати за гашење
пожара; алкохометри; електронске публикације
(могуће преузети); заштитне кациге за спорт;
наочаре, сунчане наочаре, спортске наочаре;
електронске плоче за приказ и сензори за
подешавање времена; светлећи и
механички
индикаторски
знакови
и
панели;
софтвер,
укључујући софтвер за рачунарске игре; софтвер за
pачунарске игре за мобилне телефоне; преносни
рачунари; електронски таблети; аларми и детектори
за пожар, топлоту и дим; видео камере; уређаји за
обраду слике; преносни дигитални електронски
уређаји и с тим повезан софтвер; преносни
ЗИС / RS / IPO
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електронски
уређаји
за
гласовну,
видео,
комуникацију
података
и
слике;
батерије,
сувоћелијске батерије, пуњиве батерије, пуњачи,
акумулатори; аудио каблови, видео каблови; машине
и апарати за комуникацију; мобилни мобилни
телефони; маске за мобилне телефоне; пријемници
система глобалног позиционирања (ГПС); паметни
сатови; магнетне картице и паметне картице,
посебно корисничке картице и картице лојалности
(укључене у ову класу) и платне картице (укључене у
ову класу); електронски новчаници; хуманоидни
роботи који укључују вештачку интелигенцију.
10
хирушки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски производи; шав
материјал; терапеутски и помоћни уређаји
прилагођени особама са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за негу
новорођенчади; уређаји, уређаји и производи за
сексуалне активности; комлети за клиничку
медицинску употребу који садрже епрувете, тест
плоче и индикаторске дијаграме за процену
резултата испитивања; медицински уређаји и прибор
за примену одмерених доза фармацеутских
производа; боце за медицинске сврхе; монитори
откуцаја срца који се носе током физичких вежби;
снимачи
откуцаја
срца;
монитори
срчане
фреквенције; монитори брзине пулса.
12 возила; уређаји за кретање копном, ваздухом или
водом; гуме за аутомобиле; точкови и фелне за
аутомобиле.
14 накит; огрлице; сатови; ручни сатови, сатови;
хронографи; зидни сатови; медаљони, привесци;
брошеви; наруквице; игле (накит); игле за ревере за
тимове и играче (накит); манжете и игле за кравате;
лисице за манжетне; пригодне медаље од
племенитих метала; трофеји, статуе, скулптуре, све
од племенитих метала; украсне капице, новински
привесци за кључеве (привесци); украсни држачи за
кључеве; кованице; медаље за одећу; медаљони за
одећу; футроле за будилице са значкама од
племенитих метала; племенити метали и њихове
легyре; драго камење: сатови и хрометријски
интрументи.
16 књиге за бојење и цртање; часописи; новине;
књиге и часописи, укључујући и оне које су у вези са
спортистима или спортским догађајима; маркери
страница; штампани наставни материјал; бодовни
листови; спискови спортске опреме; спортски
семафори; програми догађаја; албуми догађаја;
албуми за фотографије; књиге са аутограмима,
штампани распореди, брошуре; фотографије играча
за колекционаре; налепнице на бранику, налепнице,
бележнице,
албуми
налепница;
плакати;
фотографије; столњаци од папира; салвете од
папира; папирне кесе; позивнице; честитке; папир за
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умотавање поклона; поставите простирке од папира;
вреће за смеће од папира или пластичних материјала;
папир за уматање хране; торбе за конзервирање
хране, филтери за кафу од папира; етикете (не од
текстила); ручници од папира; тоалет папир; салвете
за уклањање шминке; марамице од папира и картона;
џепне марамице (од папира); прибор за писање и
наставни материјал (осим апарата); писаћи папир;
папир за копирање; коверте; јастучићи за писање;
корице за документе; папирна марамица; вежбанке;
листови папира за вођење белешки; папир за писање;
веэивни папир; датотеке докумената; папир за
покривање књига; светлећи папир; самолепљиви
папир за биљежење; тегови за папир; храпав папир;
платнени папир; значке или ознаке од папира;
зеставе од папира; папирни натписи; инструменти за
писање; оловке; оловке; хемијске оловке; комплети
оловке, хемијске оловке и оловке; фломастери;
фломастери и фломастери; оловке за обележавање;
мастила, јастучићи са мастилом, мокри печати;
писаће машине [електричне или неелектричне);
литографије, литографије (уметничка дела); слике
[слике), урамљене или урамљене; кутије за боје,
оловке у боји; креде; украси за оловке; блокови за
штампу; адресари; лични организатори папира; мапе
пута; карте, улазнице, банковни чекови; стрипови;
календари; разгледнице; штампане рекламне табле
од папира или картона, папирни натписи и опрема за
игре улога у облику приручника за игре који су
обухваћени
овом
класом;
трансфери
(декалкоманије);
семолепљиве
етикете;
канцеларијски прибор [осим намештаја]; течности за
корекцију; гумене гумице; резаље; држачи и
контејнери за канцеларијске предмете; спајалице;
тхумбтацкс [игле за цртање]; владари; лепљиве траке
за канцеларијски материјал, дозатори за лепљиве
траке; спајалице; матрице: датотеке докумената;
копче за булдоге; футроле за свеске; торбе за визит
карте; кладионице; марке [печати]; поштанске марке;
кредитне картице, телефонске картице, електронски
новчаници, путне карте и показне карте, гаранцијске
картице и дебитне картице које нису магнетне и од
папира или картона; папирне ознаке за пртљаг;
кофери за пасоше; путничке чекове; случајеви
чековних књижица; папир, картон; производи за
штампу (штампа); књиговешки материјал; лепкови
(лепкови) за канцеларијске или кућне сврхе;
материјали уметника; четке за боје; пластични
материјали за паковање (који нису обухваћени
другим класама); врста штампе; блокови за штампу;
обујмице за новац (металне); актовке.
18 торбе од коже и имитације коже; производи од
коже и имитације коже; пртљажне и торбе за
ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови за
ходање; бичеви, запрега и седларски производи;
животињске коже; спортске торбе (осим оних
23
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дизајнираних за робу коју садрже); торбе за
слободно време; путне торбе; ранчеви; торбе; касете
за каиш; ташне; кожне торбе; торбе за плажу; торбе
за одећу (за путовања).
21 посуђе и посуде за домаћинство или кухињу;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке (осим четкица за
боје); материјали за израду четкица; производи за
чишћење;
челична
вуна;
необрађено
или
полуобрађено стакло (осим грађевинског стакла);
стаклени производи, порцелан и земљани производи;
шоље; инструменти за чишћење одеће; четкице за
зубе; електричне четкице за зубе.
24 постељина; тканине (текстил); капице (јоргане);
постељина; јастучнице за јастуке; завесе, завесе за
туширање; тканине за завесе; постељина; пешкири за
руке, постељина за купање, крпе за чишћење; ћебад;
марамице (од текстила); зидне завесе од текстила;
заставе; банери; платнени натписи; столњаци који
нису од папира; етикете од текстилних материјала;
тканине и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама; покривачи за кревете и
столове.
25 одећа, обућа; покривла за главу.
27
теписи, простирке, отирачи и простирке,
линолеум и други материјали за покривање
постојећих подова; вештачка трава; теписи за
гимнастику; теписи за јогу; простирке за вежбање;
подни покривачи у теретанама; гумени подни
покривачи; отпорне тврде површинске облоге за
подове, зидове и друге површине; зидне завесе (не
текстилне).
28 игре, играчке; уређаји за видео игре; гимнастички
и спортски артикли; украси за јелке; карте за играње;
плишане играчке; картице за гребање за игре на
срећу.
29
месо; риба; живина; екстракти меса;
конзервиране рибе и меса; кувано воће и поврће;
конзервирано воће и поврће; јестива уља и масти;
чипс; помфрит; припремљени ораси; џемови;
мармеладе и желеи; млеко; производи на бази млека,
млечни производи; сиреви; млеко на бази соје
(синтетичко млеко); сушено, конзервирано и дубоко
смрзнуто воће и поврће; јаја.
30
кафа, чај, какао и замена кафа; пиринач;
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладолед; сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервирано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
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35 оглашавање; ширење рекламне материје кроз све
медије, посебно у облику тематских порука
усредсређених на људске вредности; оглашавање
спонзорисањем;
Интернет
оглашавање
и
маркетиншке услуге; пословни менаџмент; пословна
администрација;
канцеларијске
функције;
промотивно рекламирање производа и услуга трећим
лицима путем договора о спонзорству и договора о
уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским догађајима, посебно са међународних
атлетских такмичења; промовисање добара и услуга
других путем онога што са назива почетним
фактором интереса који наводи јавност да разматра
робу или услуге представљене јавности са
знаковима, амблемима или порукама које могу да
привуку њену пажњу; промовисање добара и услуга
других
путем
такозваног
преноса
слике;
изнајмљивање простора за оглашавање свих врста и
на свим медијима, било дигиталним или не; пословна
админиcтрација учешћа националних тимова на
међународном атлетском такмичењу и промовисање
подршке
тим
тимовима
код
јавности
и
заинтересованих кругова; саветовање о пословној
администрацији; услуге уноса и обраде података;
приређивање изложби у пословне или рекламне
сврхе; промовисање спортских такмичења и догађаја
за употребу других; промовисање концерата и
културних
догађаја
за
друге;
пружање
документације, и то директно оглашавање путем
поште,
дистрибуција
рекламног
материјала,
дистрибуција узорака, репродукција докумената;
одржавање
рачунарских
база
података;
компјутеризовано управљање- датотекама, наиме
управљање дигиталним датотекама које укључују
портфељ слика и видео секвенци намењених за
употребу под лиценцом у традиционалном
оглашавању и у моралном оглашавању; услуге Етрговине, односно пружање информација о роби
путем телекомуникационих мрежа у сврху
рекламирања и продаје; малопродајне услуге или
велепродајне услуге одеће, обуће, покривала за
главу; малопродајне услуге или велепродајне услуге
спортских производа; малопродајне услугe или
велепродајне
услуге
накита,
хоролошких
инструмената, модних додатака, торби, сувенира.
36
услуге осигурања; финансијске послове;
банкарство;
новчани
послови;
послови
са
некретнинама;
услуге
кредитних
картица;
финансирање спортских и културних активности;
спровођење финансијских програма за подршку и
помоћ у области спорта.
38
телекомуникације; емитовање телевизијског
програма, емитовање телевизијских програма (уживо
или снимљених) у области спорта; мобилна
телефонска комуникација, комуникација путем
електронских рачунарских терминала, база података
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и телекомуникационих мрежа повезаних на
Интернет; телефонска комуникација; емитовање
кабловске телевизије; радио емитовање; новинске
aгeнције; пружања приступа комерцијалној ваб
локацији на Интернету; радио и телевизијско
емитовање путем Интернета; електронска пошта;
пружање приступа информативним билтенима о
рачунару и онлајн форумима за дискусију; пружање
приступа интернетским линијама за причу, собама за
причу и форумима, укључујући мобилни интернет;
пренос порука и слика путем рачунара; услуге
телекомуникационих веза са Интернетом или базама
података; пружање пpиcтyпa веб локацијама са
дигиталном музиком на Интернету; стреаминг
услуге; изнајмљивање времена приступа централној
бази
података
(телекомуникације);
пружање
приступа претраживачима; пружање приступа
Интернет
форумима;
изнајмљивање
времена
приступа централној бази података сервера;
изнајмљивање времена приступа рачунарској бази
података (телекомуникационе услуге); електронски
пренос података, слика, докумената и аудио и видео
података, укључујући текстове, картице, писма,
поруке, маилове, анимације и е-маилове, путем
локалних или глобалних комуникационих мрежа,
укључујући Интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилну комуникацију мреже, мобилне и
сателитске мреже; електронски пренос софтвера
преко локалних или глобалних комуникационих
мрежа, укључујући Интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилне комуникационе мреже, мобилне
и сателитске мреже; пружање приступа базама
података и локалним и глобалним комуникационим
мрежама,
укључујући
Интернет,
интранете,
екстранете, телевизију, мобилну комуникацију,
мобилне и сателитске мреже; пренос и преношење
порука, односно електронски пренос nopyка;
телекомуникационе услуге за ширење информација
мобилним телефоном, пренос података на мобилне
телефоне; комуникације мобилним телефоном;
пренос и пријем гласовне комуникације; пренос и
пријем на мрежи са додатом вредношћу,
изнајмљивање времена приступа центру сервера базе
података,
пружање
приступа
информативној
интернет страници у области спорта.
39 транспорт; паковање и складиштење робе;
организација путовања; складиштење медија који
садрже непокретне и покретне слике; изнајмљивање
аутомобила; пружање савета у вези са транспортом;
пружање информација у вези са транспортом;
пружање информација у вези са путовањима;
консултантске услуге у вези са путовањима,
превозом и складиштењем.
41 организација спортских такмичења; организација
међународног такмичења у атлетици; организација и
вођење забавних међународних спортских догађаја;
ЗИС / RS / IPO
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организација спортских такмичења и вођење забаве у
природи; организација међународног атлетског
такмичења и вођење забаве у природи; услуге забаве,
односно организација и анимација низа спортских
догађаја, преношених уживо или снимљених, за
дистрибуцију свим медијима; услуге забаве у
природи професионалних спортиста који учествују у
спортским такмичењима; пружање информације у
области забаве, односно спорта, пружених на мрежи
из рачунарске базе података или са интернета или из
друге бежичне електронске комуникационе мреже;
пружање образовних информација у областима
спорта, које се пружају на мрежи из рачунарске базе
података или са Интернета или из друге бежичне
електронске комуникационе мреже; пружање
информација у области забаве и спортских догађаја
путем веб странице на мрежи; пружање информација
које нуде везе до вести из области спорта и чланака
из области спорта путем интерактивне веб странице;
пружање обуке; забава; спортске и културне
активности; телевизијска спортска и културна
забава; организација спортских и културних догађаја
и активности; организација изложби у културне и
образовне сврхе; организовање лутрија и такмичења;
услуге клађења и коцкања вези са спортом или у вези
са њим; услуге клађења путем интернета; забавне
услуге које се пружају током спортских догађаја или
у вези са спортским догађајима; пружање забаве на
мрежи у облику турнира у играма, виртуелних
спортских лига и игара; обезбеђивање спортских
објеката; изнајмљивање аудио и видео опреме;
продукција филмова, осим рекламних филмова;
продукција звучних и видео записа; презентација и
дистрибуција филмова и звучних и видео записа;
изнајмљивање филмова и звучних и видео записа;
изнајмљивање и /или пружање путем рачунарске
мреже интерактивних производа за образовање и
забаву, и то интерактивних компакт дискова, ЦДРОМ-ова, рачунарских игара; забава, односно
презентација интерактивног образовања и производа
за забаву, односно интерактивни компакт дискови,
ЦД-РОМ-ови,
рачунарске
игре;
продукција
телевизијских и радио програма и видео касета;
радио и телевизија о спортским догађајима (услуге
извештача вести); резервације карата за спортске
догађаје и представе; распоред спортских догађаја;
интерактивна забава; пружање игара на Интернету;
услуге пружања информација у вези са забавом или
образовањем, пружене на мрежи из банке података
или
са
Интернета;
пружање
електронских
публикација на мрежи; објављивање књига,
часописа, текстова (осим рекламних) и периодичних
публикација;
објављивање
текстова
(осим
рекламних), укључујући прописе, норме и стандарде
у области спорта, а нарочито у атлетици; пружање
спортских резултата; изнајмљивање снимљених
25

Ж
звукова и слика; услуге аудио продукције; услуге
уређивања и издавања; објављивање статистичких
података о спортским резултатима и оценама
публике за спортска такмичења; услуге пружања
информација у смислу забаве; додела награда којима
се награђују аутори изузетних дела или представа;
договарање и вођење свечаности у вези са доделом
награда и награда
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; хостинг
веб дневника [блогова]; хостинг и пружање
електронских платформи за размену и пренос
података; пружање софтверских апликација које се
не могу преузети путем веб локације у вези са
класификованим огласима, виртуелним заједницама,
друштвеним медијима, уобичајеном употребом
текстова, слика и аудиовизуелних садржаја;
пружање,
путем
Интернет
платформе,
интерактивних
рачунарских
апликација
које
омогућавају корисницима да забележе (лично
оцењивање) перформансе спортиста, гласају за
спортисте, као и бележе своје коментаре, а такође им
омогућава да консултују оцене, гласове и коментаре
других корисника; хостинг и пружање Интернет
платформе која омогућава корисницима да
идентификују и гласају за спортисте који учествују
на међународном спортском такмичењу; техничко
планирање и концепција спортских инсталација;
техничке ревизије пројеката за развој и стварање
спортских објеката; инспекција, контрола, надзор,
ревизија и сертификација квалитета робе и услуга и
њихове
усклађености
са
националним
и
међународним нормама, законима, практичним
прописима и стандардима; услуге испитивања
усаглашености; саветовање у вези са контролом
квалитета; услуге консултантског рада ма рачунару;
развој софтвера; услуге контроле квалитета за
сервисирање, подмазивање, одржавање и поправку
возила, мотора и машина.
43
услуге ресторана, кетеринг, снек барова;
угоститељске услуге, пружање хране и пића; услуге
угоститељства за храну и пиће; хотелске услуге;
обезбеђивање хране и пића и смештај, резервација
хотелских соба и привремени смештај; угоститељске
услуге, односно пружање хране и пића у контексту
спортских или забавних догађаја.
45 правне услуге, укључујући покретање правних
поступака намењених спречавању или борби против
фалсификовања
и
оглашавање
из
заседа;
лиценцирања права интелектуалне својине; услуге
обезбеђења за заштиту имовине и појединаца у
оквиру организовања културних и спортских
догађаја и такмичења: услуге онлајн друштвених
мрежа; услуге лобирања, осим у комерцијалне сврхе
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(210) Ж- 2021-541
(220) 29.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) KT & G CORPORATION, 71, Beotkkot-gil,
Daedok-gu, Daejeon 306-712, KR
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

lil HYBRID
(511) 34 цигарете; дуван; дуван и производи за
пушаче; замене за дуван; цигаре; хумидори; резачи
за цигаре; пепељаре за пушаче; производи за пушаче
(укључујући упаљаче за пушаче).
(210) Ж- 2021-542
(220) 29.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

GENESIS
(511) 35 организовање продаје половних аутомобила
за друге; организовање продаје аутомобилских
делова и додатне опреме за аутомобиле за друге;
организовање продаје аутомобила за друге; услуге
велепродаје
половних
аутомобила;
услуге
велепродаје аутомобилских делова и додатне опреме
за аутомобиле; услуге велепродаје аутомобила;
услуге малопродаје половних аутомобила; услуге
малопродаје аутомобилских делова и додатне опреме
за аутомобиле; услуге малопродаје аутомобила;
услуге агенција за продају аутомобила; услуге
агенција за продају аутомобилских делова и додатне
опреме за аутомобиле.
(210) Ж- 2021-544
(220) 29.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Ivana Jovanović PR PROIZVODNJA I
PRODAJA KOŽNE GALANTERIJE ZR DONNA
FASHION ČAČAK, , 32205, Трбушани, Чачак, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
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(511) 9 футроле за сунчане наочаре и за заштитне
наочаре; футроле за мобилне телефоне од коже или
од имитације коже.
18 вишенаменске торбе; женске ташне; женске торбице
без ручке; кишобрани, сунцобрани и штапови за ходање;
кожне актовке; кожне торбе; кожне торбе и новчаници;
кожне торбе, кофери и новчаници; кожне торбице;
кожне футроле; кожне футроле за кључеве; кожне
футроле за кредитне картице; кожни каишеви; кожни
новчаници за метални новац; козметичке торбице;
кофери и путне торбе; кутије од коже или вештачке
коже; појасне торбице; пословне торбе; путне торбе;
путне торбице [ручне торбе]; ранци; руксаци; савитљиве
торбе за одећу; спортске торбе; спортски руксаци; торбе
за плажу; торбе [коверте, кесе] од коже за паковање;
торбе које се носе преко рамена; торбе од коже и
вештачке коже; торбице за кључеве; торбице за личну
хигијену; торбице за шминку, кључеве и друге личне
предмете; футроле од коже или вештачке коже; џепни
новчаници; школске торбе; футроле [етуи] за визиткарте;
футроле за кључеве од имитације коже; футроле и
држачи за кредитне картице [кожна галантерија].
25 блузе, кошуље; блуз е са дугим рукавима; блузе
са кратким рукавима; доњи веш; дуги дамски
шалови; дукс мајице; ешарпе као одећа; јакне
[одећа]; јакне од јеленске коже; каишеви од
имитације коже; капе; кожне јакне; кожне папуче;
кожне рукавице; кожни каишеви [одећа]; кошуље за
жене; кошуље за мушкарце; кравате; мајице [одећа];
мараме, шалови; одећа за децу; одећа за жене; одећа
за мушкарце; одећа, обућа, покривала за главу;
плетена одећа [одећа]; спољна одећа; тренерке;
џемпери; шалови.
(210) Ж- 2021-546
(220) 29.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Милош Пурковић, Нехруова 119/24, 11000,
Београд, RS
(540)

(531) 17.01.07; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.02; 29.01.08
(591) црна, жута.
(511) 35 услуге продаје на мало цигарета, дувана,
цигарилоса, пушачких реквизита, електронских
цигарета, новина, штампаних материјала, коверти, хране,
безалкохолних пића, алкохолних пића, кафе,
кондиторских производа, играчака, батерија, школске
опреме, компакт дискова, тоалетних потрепштина;
ЗИС / RS / IPO

Ж
канцеларијски послови; сортирање разних производа, за
рачун трећих лица, искључујући њихов транспорт, како
би се потрошачима омогућило лакше разгледање и
куповина тих производа; услуге оглашавања, маркетинга
и промоције; уређење излога; презентација робе,
изнајмљивање огласног простора. 39
испорука
пошиљки, паковање робе, истовар терета, испорука робе,
складиштење робе, услуге комерцијалног превоза терета,
транспортне услуге, достава новина, достављање штампе
паковање и складиштење робе.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, услуге снекбарова.
(210) Ж- 2021-547
(220) 30.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) KINOLOŠKI SAVEZ REPUBLIKE
SRBIJE*Beograd-GO Voždovac, Буковичка 1,
Београд, RS
(740) Адвокат Милош С. Милинковић, Косте
Главинића 19, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.01.05; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, плава, бела.
(511) 41 организовање такмичења; услуге пружања
обуке; узгој животиња.
(210) Ж- 2021-548
(220) 30.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Војислав Ал Дагхистани, Вајара Ђоке
Јовановића 8, 11000, Београд-Савски венац, RS
(740) Адвокат Милош С. Милинковић, Косте
Главинића 19, 11000, Београд-Савски венац
(540)

(531) 02.09.15; 03.06.03; 14.01.15; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.08
(591) наранџаста, црна.
(511) 35 онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
маркетинг; промоција робе за друге; оглашавање;
презентација робе.
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Ж
(210) Ж- 2021-551
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(511) 5
препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.

индексирање
интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; услуге праћења
тржишта; циљни маркетинг.
41 услуге разоноде; пружање услуга у области
забаве и разоноде.
42
рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера;
одржавање
рачунарског
софтвера;
дизајнирање рачунарског система; израда и
одржавање веб страница за друге; инсталирање
рачунарског софтвера; саветовање у области
рачунарског софтвера.

(210) Ж- 2021-552
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

(210) Ж- 2021-561
(220) 30.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) BACILLOMIX DOO Veternik, Родина б.б.,
21203, Ветерник, RS
(740) Дејан Укропина, Максима Горког 48,
21000, Нови Сад
(540)

REGULUS

CRUX
(511) 5
препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(210) Ж- 2021-559
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Vladimir Jovičin PR VEB PORTALI BB8
SERVICE PANČEVO, Светог Саве 40, Панчево, RS
(740) Адвокат Стефан Д. Лакићевић, Пере
Велимировића 10а, Београд
(540)

(531) 26.04.12; 26.04.16; 26.04.19; 26.11.01; 26.11.12;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, наранџаста, црвена, црна.
(511) 35 услуге агенција за пружање пословних
информација; анализе трошкова и цене коштања;
дистрибуција рекламног материјала; оглашавање;
рекламирање; услуге рекламних агенција; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; услуге
поређења цена; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; маркетинг;
услуге посредовања у трговини; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
28

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна, црвена, зелена.
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају у
индустрији, науци, фотографији, као и у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; компост,
природна ђубрива, вештачка ђубрива; биолошки
препарати за употребу у индустрији меса.
5
препарати за уништавање животињских
штеточина, фунгициди, хербициди.
(210) Ж- 2021-562
(220) 30.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) BACILLOMIX DOO Veternik, Родина б.б.,
21203, Ветерник, RS
(740) Дејан Укропина, Максима Горког 48,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
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(591) сива, наранџаста, браон.
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају у
индустрији, науци, фотографији, као и у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; компост,
природна ђубрива, вештачка ђубрива; биолошки
препарати за употребу у индустрији меса.
5
препарати за уништавање животињских
штеточина, фунгициди, хербициди.
(210) Ж- 2021-563
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Никола Стојановић , Проте Матеје 1,
15316, Бања Ковиљача, RS
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.11.14; 09.03.09; 27.05.01
(511) 18 носиљке за бебе, торбе „кенгури“, мараме преко
рамена за ношење беба, леђне носиљке за бебе, торбе за
ношење беба, торбе за ношење ствари за бебе.
24 постељина, јастучнице, покривачи за душеке,
прекривачи за кревете, ћебад за кревете, пешкири од
текстила, вреће за спавање за бебе, джак скафандер
за бебе, мреже за комарце, мрежасте завесе, подлоге
од
тканине
за
пресвлачење
беба.
25 обућа за бебе и децу, нарочито ципелице,
патикице, неходајуће ципелице; одећа за бебе и децу,
нарочито гаћице, бодићи, зеке (штрампле), капице,
тракице за главу, мараме за главу, портикле (које
нису од папира), чарапице, рукавице, скафандери,
панталоне,
сукње,
хаљине,
пиджаме.
28 играчке и предмети за игру, наиме: звечке,
плетене играчке за дечија колица, дрвене играчке за
дечија колица, активне теретане за бебе, блокови за
играње, играчке за сортирање и слагање,
препариране играчке животиња, дрвене играчке,
играчке у облику хране, кухињских елемената и
прибора, играчке у облику мини продавница,
маркета и ресторана.
35 услуге малопродаје и велепродаје, укључујући
наручивање преко интернета или преко поште:
опреме за бебе и децу, укључујући храну за бебе и
децу, пелене, флашице за храњење, прибор за јело,
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колица, седишта за ауто; одеће и обуће за бебе и
децу, укључујући носиљке за бебе, мараме за
ношење беба, ципелице, патикице, гаћице, бодиће,
зеке, капице, тракице за главу, мараме за главу,
портикле,
чарапице,
рукавице,
скафандере,
панталоне, сукње, хаљине, пиджаме; игара, играчки
и предмета за игру; креветаца; врећа за спавање за
бебе и децу; постељине, јастука и јастучница; услуге
увоза и извоза наведене робе.
(210) Ж- 2021-565
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Дарко Радојевић, Краља милана IV 60/1/27,
Крагујевац, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) 18 торбе, ташне.
25 одећа; обућа; покривала за главу.
35
велепродаја; малопродаја; продаја преко
интернета робе из горе наведеног списка у класама
18 и 25.
(210) Ж- 2021-568
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(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) 05.03.13; 05.03.14; 06.01.04; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, зелена, бела.
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
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Ж
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.
41 образовне услуге; припрема обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-569
(220) 01.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) LA FANTANA SRL, 8C Garii Obor Street,
District 2, Bucharest, RO
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01; 27.05.10
(511) 11 инсталације за пречишћавање воде; апарати
и машине за пречишћавање воде; апарати за
прочишћавање воде за кућне потребе; јединице за
прочишћавање воде за производњу питке воде;
уређаји за пречишћавање воде; постројења за
индустријски третман; апарати за расхлађену
пречишћену воду; апарати за воду; стерилизатори
воде; танкови за воду под притиском; уређаји за
хемијску стерилизацију [опрема за прераду воде];
инсталације за пречишћавање, десалинизацију и
кондиционирање воде; апарати за уклањање каменца
из воде; апарати за филтрирање воде; филтер апарати
за инсталације за снабдевање водом; мембране у
виду филтера за пречишћавање воде; машине за
пречишћавање воде; уређаји за филтрирање воде
обрнутом осмозом [опрема за прераду воде]; апарати
за
кондиционирање
воде;
инсталације
за
кондиционирање воде; апарати за десалинизацију
воде; апарати и инсталације за омекшавање воде;
апарати за точење расхлађених пића; електрични
прочишћивачи воде за кућну употребу; апарати за
озонизацију воде.
35
маркетинг за забавне догађаје; промоција
посебних догађаја и забавних догађаја; организовање
догађаја у комерцијалне и рекламне сврхе;
промотивне услуге за забавне догађаје; организовање
догађаја, изложби, сајмова и приредби за
комерцијалне, промотивне и рекламне потребе;
рекламне и маркетиншке услуге које се пружају
путем блогова; испитивање јавног мњења; рекламне,
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промотивне и маркетиншке услуге; услуге односа са
јавношћу; презентација робе; услуге приказивања
производа; услуге изложби и сајмова; дистрибуција
рекламног, маркетиншког и промотивног материјала;
саветовање из области оглашавања, маркетинга и
промотивних активности, саветодавне услуге и
асистенција; услуге малопродаје и велепродаје апарата за
воду, апарата и уређаја за пречишћавање воде; пластичне
чаше, пластични тањири, пластичне флаше, пластични
подметачи за чаше, пластични калупи за коцкице леда;
услуге продаје путем лицитације; изнајмљивање
аутомата за продају; услуге пословне помоћи,
управљања и администрације; административна обрада
података; канцеларијски послови; пословно саветовање
и саветодавне услуге; изнајмљивање канцеларијских
машина; продаја на јавним аукцијама воде, кафе, машина
за воду и кафу, апарата за воду и кафу, пластичних чаша,
пластичних тањира, пластичних флаша, пластичних
подметача за чаше, пластичних калупа за коцкице леда;
онлајн малопродаја машина за воду и кафу, апарата за
воду и кафу, пластичних чаша, пластичних шоља,
пластичних тањира, пластичних флаша, пластичних
подметача за чаше, пластичних калупа за коцкице леда,
пластичних чинија; канцеларијско управљање и
пословна администрација.
39 превоз и достава робе; услуге превоза робе и
терета и селидбене услуге; паковање и складиштење
робе; услуге складиштења у хладњачама; услуге
складиштења
у
контејнерима;
изнајмљивање
контејнера; изнајмљивање просторија за хлађење;
услуге трезора; услуге складиштења робе у
магацинима; амбалажирање предмета за превоз;
услуге амбалажирања.
40 изнајмљивање филтера за воду; изнајмљивање
апарата за пречишћавање воде; изнајмљивање опреме за
прераду воде; изнајмљивање опреме за пречишћавање
воде; изнајмљивање јединица за филтрирање воде у
комерцијалне сврхе; пружање информација о
изнајмљивању апарата за пречишћавање воде; услуге
пречишћавања воде; обрада воде; регенерација вода;
контрола загађења воде; третман [пречишћавање] воде;
услуге
третмана
[деминерализације]
воде;
кондиционирање и пречишћавање ваздуха и воде;
обрада и пречишћавање воде; изнајмљивање опреме за
пречишћавање ваздуха.
(210) Ж- 2021-571
(220) 01.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road,
46268, Indianapolis, Indiana , US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд
(540)

AF-X1
(511) 5 биолошки фунгициди.
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(210) Ж- 2021-572
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE CANDY RUSH DOO-BEOGRAD,
Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 03.07.06; 03.07.24; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.11
(511) 30 путер крем; какао путер за исхрану; желеи;
џемови; компоти; млеко и млечни производи;
мармелада; чоколадни мусеви; млечни карамел крем;
слаткиши; бомбоне; чоколада; вафел производи;
марципан; слаткиши од шећера; слаткиши; сладолед;
какао напици са млеком; чоколадни украси за торте.
35
рекламирање прко плаката; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање.
(210) Ж- 2021-573
(220) 01.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) British American Tobacco Exports Limited,
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 10.01.05; 10.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(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; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају.
(210) Ж- 2021-575
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) DR BOOK DOO NOVI SAD, Јеврејска 36,
21000, Нови Сад, RS
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(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

DR BOOK
(511) 35 услуге дигиталног оглашавања; услуге
оглашавања на интернету; оглашавање према
категоријама; припремање услужног оглашавања за
друге; рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања;
помоћ у пословном управљању; пословно управљање
и организационо саветовање; консултације у
пословном управљању; оглашавање; рекламирање;
компјутерско управљање подацима; пружање
пословних информација; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
маркетинг; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; оптимизација
саобраћаја са интернет странице; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
услуге
посредовања
у трговини;
пословно
управљање за независне пружаоце услуга;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; пружање пословних
информација
путем
интернет
странице;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; развој концепта оглашавања;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; услуге заказивања
састанака [канцеларијске услуге]; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
писање текстова за рекламне намене; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; циљни
маркетинг; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; прикупљање статистичких података;
преговарање о пословним уговорима за друге.
38 пренос порука и слика посредством рачунара;
слање порука; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пружање
услуга онлајн форума; стриминг [проток] података;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко рачунарских терминала; пренос електронске
поште;
услуге
електронског
билтена
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[телекомуникационе
услуге];
обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама;
пренос дигиталних датотека; пренос честитки путем
интернета; пренос видео садржаја на захтев.
42 софтвер у виду сервиса [саас]; платформа као
услуга [паас]; развој рачунарских платформи;
рачунарство у облаку; изнајмљивање рачунарског
софтвера; израда и одржавање веб страница за друге;
хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
инсталирање рачунарског софтвера; изнајмљивање
веб
сервера;
сервер
хостинг;
рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; истраживање и
развој нових производа за друге; електронско
похрањивање података; графички дизајн; поновно
успостављање рачунарских података; одржавање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дизајнирање рачунарских система; умножавање
рачунарских програма; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом; саветовање о изради веб сајтова;
саветовање у вези информационих технологија;
чување резервне копије података ван мреже;
електронско
похрањивање
података;
услуге информационих технологија које се пружају
на бази аутсорсинга; надгледање рачунарских
система ради откривања кварова; надгледање
раунарских система ради откривања неовлашћеног
приступа или повреде података; електронско
надгледање података о заштити личности ради
откривања крађе идентитета путем интернета;
развој софтвера у оквиру издавања софтвера.
(210) Ж- 2021-576
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) DR BOOK DOO NOVI SAD, Јеврејска 36,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 02.01.15; 19.13.22; 26.01.14; 26.01.24; 27.05.13;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
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(591) светло плава, тамно плава, црвена, светло сива,
тамно сива, бела, црна.
(511) 35
услуге дигиталног оглашавања;
услуге оглашавања на интернету; оглашавање према
категоријама; припремање услужног оглашавања за
друге; рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања;
помоћ у пословном управљању; пословно управљање
и организационо саветовање; консултације у
пословном управљању; оглашавање; рекламирање;
компјутерско управљање подацима; пружање
пословних информација; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга;
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
маркетинг; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; оптимизација
саобраћаја са интернет странице; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; услуге
посредовања у трговини; пословно управљање за
независне
пружаоце
услуга;
преговарање
и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама
података; пружање пословних информација путем
интернет странице; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга; развој концепта
оглашавања; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања; услуге
заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге
подсећања на уговорене састанке [канцеларијски
послови]; писање текстова за рекламне намене;
ажурирање и одржавање информација у регистрима;
циљни маркетинг; административна помоћ при
одговарању на позиве за подношење понуда; маркетинг
у оквиру издавања софтвера; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; консултације
о
стратегији
комуникације
у
рекламирању;
прикупљање статистичких података; преговарање о
пословним уговорима за друге.
38 пренос порука и слика посредством рачунара;
слање порука; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пружање
услуга онлајн форума; стриминг [проток] података;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко рачунарских терминала; пренос електронске
поште;
услуге
електронског
билтена
[телекомуникационе
услуге];
обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама;
пренос дигиталних датотека; пренос честитки путем
интернета; пренос видео садржаја на захтев.
ЗИС / RS / IPO
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42 софтвер у виду сервиса [саас]; платформа као
услуга [паас]; развој рачунарских платформи;
рачунарство у облаку; изнајмљивање рачунарског
софтвера; израда и одржавање веб страница за друге;
хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
инсталирање рачунарског софтвера; изнајмљивање
веб
сервера;
сервер
хостинг;
рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; истраживање и
развој нових производа за друге; електронско
похрањивање
података;
графички
дизајн;
поновно успостављање рачунарских података;
одржавање
рачунарског
софтвера;
анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарских
система; умножавање рачунарских програма;
конвертовање података или докумената са физичких
на електронске носаче; конвертовање рачунарских
података и програма, осим физичког конвертовања;
саветовање у области рачунарског софтвера;
обезбеђивање алата за претраживање [претраживача]
на интернету; праћење рачунарских система
даљинским приступом; саветовање о изради веб
сајтова; саветовање у вези информационих
технологија; чување резервне копије података ван
мреже;
електронско
похрањивање
података;
услуге информационих технологија које се пружају
на бази аутсорсинга; надгледање рачунарских
система
ради
откривања
кварова;
надгледање раунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података;
електронско надгледање података о заштити
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера.
(210) Ж- 2021-578
(220) 31.03.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Mathias Lennart Stillfors, Хаџи Ђерина
27/5/21, Београд, RS
(740) Марко Станковић, адвокат, Кнеза Милоша
19/7а, Београд
(540)

(531) 26.02.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.05
(591) плава, љубичаста, наранџаста.
(511) 9 аудио и видео траке; аудио интерфејси;
бесплатни софтвер; видео записи који се могу
преузети; видео и звучне датотеке које се могу
преузети; дигиталне бележнице; дигиталне књиге
које се могу преузети; дигитални календари;

ЗИС / RS / IPO

Ж
електронске књиге које се могу преузети;
електронске
приказне
табле;
електронске
публикације [које се могу преузети] из база података
или са интернета; електронске публикације у форми
магазина које се могу преузети; електронске табле за
обавештења;
интерактивни
мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни рачунарски
софтвер; Интернет сервери; оперативни рачунарски
програми, снимљени; оперативни софтвер за
виртуелну приватну мрежу [VPN]; оперативни софтвер
за локалне мреже [LAN]; оперативни софтвер за мрежу
широког подручја [WAN]; оперативни софтвер сервера
за приступ мрежи; рачунарски оперативни софтвер;
рачунарски
оперативни
системи;
рачунарски
оперативни програми; рачунарски програми за
креирање корисничког интерфејса; рачунарски
програми и софтвер; рачунарски софтвер за бежично
достављање садржаја; рачунарски софтвер за
интеграцију апликација и база података; рачунарски
софтвер за пословне потребе; сервери за комуникацију
(рачунарски хардвер); софтвер за комуникацију;
софтвери и апликације за мобилне уређаје.
38 бежични електронски пренос гласовних сигнала,
података, факсимила, слика и информација; бежични
електронски
пренос
информација;
бежични
електронски пренос података; бежични електронски
пренос слика; електронска комуникација путем
причаоница, линија за ћаскање интернет форума;
електронска размена података смештених у базе
података којима је могуће приступити путем
телекомуникацијских мрежа; електронски пренос
аудио, видео и осталих података и докумената
између П2П мреже; изнајмљивање времена приступа
серверима база података; изнајмљивање времена
приступа
рачунарским
базама
података;
интерактивна испорука видео записа путем
дигиталних мрежа; интерактивни пренос видео
записа путем дигиталних мрежа; интерактивно
емитовање; интернет комуникација; комуникација
путем
виртуелне
приватне
мреже
[VPN];комуникација путем интерактивних говорних
аутомата [IVR]; комуникацијске услуге које се
пружају путем интернета; комуникацијске услуге
путем рачунарских мрежа; омогућавање корисничког
приступа интернету [пружаоци услуга]; омогућавање
корисничког
приступа
информацијама
и
информационим услугама које су доступне на
интернету и на другим рачунарским мрежама;
омогућавање корисничког приступа рачунарским
програмима на мрежама података; омогућавање
приступа базама података и информација путем
глобалних
рачунарских
мрежа;
омогућавање
приступа глобалној рачунарској мрежи за више
корисника; омогућавање приступа електронским
информацијама, комуникацијама и платформама за
трансакције на интернету; омогућавање приступа
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Ж
електронским продавницама [телекомуникације];онлајн
пренос података; пренос аудио и видео садржаја
путем интернета; пренос аудио и видео садржаја
путем рачунарских мрежа; пренос видео података
путем интернета; пренос електронских података;
пренос информација и података путем онлајн услуга;
пренос
информација
путем
електронских
комуникацијских мрежа; пренос програма рекламног
садржаја и медијског вида комуникације рекламног
садржаја путем дигиталних комуникационих мрежа.
41 вођење часова фитнеса; услуге личног тренера
[фитнес
тренинг];
индивидуални
тренинг;
консултације у вези са фитнес тренингом; лични
фитнес тренинг; образовне услуге у виду тренинга;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати.
(210) Ж- 2021-579
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, сива, тамно сива, црна, бела.
(511) 12 аутомобили и њихови саставни, структурни
делови.
(210) Ж- 2021-580
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

COROLLA CROSS
(511) 12 аутомобили и њихови саставни, структурни
делови.

(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана
Ђинђића 8А, 11070 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) плава RGB (38,172,232) CMYK (69,15,0,0)
(511) 38 телекомуникације.
(210) Ж- 2021-582
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

ksc
(511) 9 коаксијални каблови; каблови за пренос
електричних и оптичких сигнала; електричне жице и
каблови; електрични водови; бакарна жица,
изолована; пресвучене електричне жице; снопови
електричних каблова; електронски контролери;
микропроцесорски контролери; етернет контролери.
(210) Ж- 2021-583
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

ksc
(511) 12 каблови за копнена возила {аутомобилски
делови}; каблови за аутомобиле {аутомобилски
делови}; делови и опрема за аутомобиле; кочиони
каблови за аутомобиле; конектори за копнена возила.
(210) Ж- 2021-584
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) United Media Production d.o.o. Beograd,
Булевар Зорана Ђинђића 8а, 11070 Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2021-581
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg, LU
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава боја: RGB (27,20,100) CMYK (100,100,26,24),
црвена боја: RGB (229,31,92) CMYK (4,98,49,0)
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-585
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

Ж
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.04
(591) плава боја: RGB33, 64, 154 / CMYK 100,90,0,0
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-588
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Adria News d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 86п, 11070 Београд, RS
(540)

Kyungshin
(511) 12 каблови за копнена возила {аутомобилски
делови}; каблови за аутомобиле {аутомобилски
делови}; делови и опрема за аутомобиле; кочиони
каблови за аутомобиле; конектори за копнена возила.
(210) Ж- 2021-586
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) United Media Production d.o.o. Beograd,
Булевар Зорана Ђинђића 8а, 11070 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.22; 29.01.04
(591) тиркизна боја: RGB 23, 150, 163 / CMYK 80,23,34,0,
плава боја: RGB 23, 80, 132 / CMYK 97,74,23,7
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава боја: RGB 0, 23, 227 / CMYK 90,80,0,0;
црвена боја: RGB 255, 0, 0 / CMYK 0,100,100,0;
светло сива: RGB 204, 204, 204 / CMYK 0,0,0,23
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-589
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

(210) Ж- 2021-587
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Adria News d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 86п, 11070 Београд, RS
(540)
(531) 26.05.04; 26.05.06; 26.05.08; 29.01.06
(591) сива, бела.
(511) 12 каблови за копнена возила {аутомобилски
делови}; каблови за аутомобиле {аутомобилски
делови}; делови и опрема за аутомобиле; кочиони
каблови за аутомобиле; конектори за копнена возила.

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(210) Ж- 2021-591
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Adria News d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 86п, 11070 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01;
29.01.04
(591) плава боја: RGB 23, 61, 140 / CMYK
100,89,13,0; црвена боја: RGB 234, 0, 0 / CMYK
2,100,100,0
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-592
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) DUPONT SAFETY & CONSTRUCTION INC,
974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

COREMATRIX
(511) 24 балистичке отпорне тканине за употребу у
производњи одеће отпорне на метке и ударе
експлозије, ципеле отпорне на метке и одећа и
штитници за заштиту од пожара.
(210) Ж- 2021-593
(220) 02.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD NOVI
SAD, Марка Миљанова 9 и 9А, 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Весна Милановић, Цара Уроша 26,
11000 Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, црвена, бела
36

(511) 37 грађевински надзор; поправка опреме за
заштиту на раду и противпожарне опреме;
инсталирање опреме за заштиту на раду и
противпожарне опреме; уградња и поправка
противпожарних аларма; поправка сигурносних
брава; постављање, одржавање и порављање
канцеларијских машина и опреме.
41 образовне услуге, обука (тренирање).
42 научне и технолошке услуге и истраживања и
дизајнирање у вези са наведеним услугама; услуге
научних лабораторија; медицинска истраживања;
услуге индустријске анализе и индустријског
истраживања; хемијске анализе; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера; саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског хардвера;
ажурирање рачунарског софтвера; одржавање
рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског
софтвера; саветовање у области рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера.
44 медицинске услуге, услуге медицинских клиника;
медицинска помоћ; брига о хигијени људи и животиња;
услуге неге животиња; услуге пољопривреде,
хортикултуре и шумарства; хортикултура; услуге
сузбијањаштеточина у пољопривреди, аквакултури и
хортикултури и шумарству.
45 консултантске услуге у области безбедности и
здравља на раду; процена ризика безбедности и
здравља на раду; услуге безбедности за физичку
заштиту имовине и појединаца; контрола предузећа
ради сигурности; отварање сигурносних брава;
услуге ноћног обезбеђења; услуге обезбеђења;
консултације о физичком обезбеђењу; надзирање
противпровалних уређаја и аларма; сигурносни
преглед пртљага; правне услуге у погледу
безбедности и здравља на раду; услуге припреме
правних докумената.
(210) Ж- 2021-598
(220) 05.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Наташа Додош, Молерова 48/2, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара
Марковића 49/1, 11000, Београд
(540)

(531) 26.02.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
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(591) жута, црна, наранџаста.
(511) 20 намештај; огледала; оквири за слике.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство;
завесе
од
текстила.
42 услуге дизајна ентеријера.
(210) Ж- 2021-660
(220) 15.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

COLDMED
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-682
(220) 20.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 8410001
Beer Sheva, IL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

REXARO
(511) 5 фунгициди.
(210) Ж- 2021-702
(220) 21.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

Ж
(210) Ж- 2021-703
(220) 21.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

HemoGrip
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-704
(220) 21.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

HemoFiber
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-705
(220) 21.04.2021.
(442) 17.05.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

МЕNORELAX HF
(511) 5 лекови.

HemoNap
(511) 5 лекови.
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