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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

  Европски патентни биро (EPO) 
  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 
  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

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

registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2020-1865 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Vulco Developpement S.A., Tour First 1, Place 

des Saisons, , 92400 Courbevoie, FR 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 26.04.12; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) жута, бела, тамно плава.  

(511) 12  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води; компоненте за возила, наиме, 

точкови, наплатци за точкове, раткапне, вентили, 

осовине за точкове, главчине точкова са диском, 

завртњи за монтирање точкова, заптивачи, носачи 

точкова, амортизери, преносни ремени, заштитне 

пнеуматске опруге у случају удара, опруге за 

вешање, моторске кућице, кочионе облоге и кочиони 

системи, издувни лонци и каросерије за возила; 

непнеуматске гуме за возила, моторцикле, 

аутомобиле, авионе и остала возила; компоненте 

пнеуматских гума; омотачи гума и унутрашње гуме; 

лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих 

гума и гума; гусенице за возила; газишта за возила; 

газишта за протектирање гума; материјал за 

протектирање гума; опрема против клизања за гуме 

возила; кочнице; црева за возила; тегови за 

балансирање точкова возила; апарати за надувавање 

гума за возила; опрема за гуме; делови за возила 

направљени претежно од гуме; делови и опрема за 

горе-поменуту робу.   

35  рекламирање и промовисање гума, унутрашњих 

гума, гусеница за возила, газишта за возила, газишта 

за протектирање гума, точкова, главчина точкова, 

раткапни, материјала за поправку гума и 

унутрашњих гума и делова и опреме за моторна 

возила; рекламирање и промовисање гума, 

унутрашњих гума, гусеница за возила, газишта за 

возила, газишта за протектирање гума, точкова, 

главчина точкова, раткапни, материјала за поправку 

гума и унутрашњих гума и делова и опреме за 

моторна возила коришћењем електронске 

комуникационе мреже, интернета, екстранета, 

интранета и ЛАН мрежа; услуге набавке које помажу 

трећим странама да прибаве гуме, унутрашње гуме, 

гусенице за возила, газишта за возила, газишта за 

протектирање гума, точкове, главчине точкова, 

раткапне, материјале за поправку гума и 

унутрашњих гума и делове и опрему за моторна 

возила; услуге набавке које се пружају електронским 

путем а помажу трећим странама да прибаве гуме, 

унутрашње гуме, гусенице за возила, газишта за 

возила, газишта за протектирање гума, точкове, 

главчине точкова, раткапне, материјале за поправку 

гума и унутрашњих гума и делове и опрему за 

моторна возила; услуге малопродаје и велепродаје у 

вези са гумама, унутрашњим гумама, гусеницама за 

возила, газиштима за возила, газиштима за 

протектирање гума, точковима, главчинама точкова, 

раткапнама, материјалима за поправку гума и 

унутрашњих гума и деловима и опремом за моторна 

возила; прикупљање за потребе других различите 

робе (не укључујући транспорт истих), наиме, гума, 

унутрашњих гума гусеница за возила, газишта за 

возила, газишта за протектирање гума, точкова, 

главчина точкова, раткапни, материјала за поправку 

гума и унутрашњих гума и/или делова и опреме за 

моторна возила које пружају малопродајни објекти, 

велепродајни аутлети, путем интернет страница или 

телевизијских продајних канала; пословне 

консултације и саветовања у вези са гумама, 

гусеницама за возила, газиштима за возила, 

газиштима за протектирање гума, точковима, 

главчинама точкова, раткапнама, материјалом за 

поправку гума и унутрашњих гума и деловима и 

опремом за моторна возила; услуге малопродајних 

објеката за продају; малопродајне услуге у вези са 

гумама; информације које се пружају путем 

интернета а у вези са горе-поменутим; консултације 

и информације у вези са горе-поменутим услугама; 

пружање горе-поменутих услуга коришћењем 

интернета и других електронских комуникационих 

мрежа; комерцијалне услуге у вези са гумама, услуге 

управљања у вези са гумама, вођење послова, 

пословно управљање, рекламирање, канцеларијски 

послови, консултације, помоћ у комерцијалном или 

индустријском управљању, помоћ у комерцијалном 

или индустријском управљању у вези са гумама, 

презентацијом робе, промоцијом продаје, услугама 

набавке за друге.   

37  услуге гаража; монтажа, балансирање, 

одржавање, подешавање (тјунинг) и поправка свих 

врста возила; услуге сервисних станица за возила; 

монтажа и уградња компоненти возила; дијагностика 

возила; центри за тестирање и подешавање (тјунинг) 
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возила; услуге вуче; услуге прања и полирања 

каросерија возила; протектирање и вулканизација 

гума; монтажа точкова и гума; третмани за заштиту 

возила од корозије; уградња и поправка 

противпровалних аларма; пружање информација о 

поправкама и одржавању; услуге поправки гума; 

уградња гума; консултације, саветовања и 

прибављање информација у вези са поправком, 

конструкцијом, протектирањем, састављањем, 

одржавањем и монтажом гума, гусеница за возила, 

газишта за возила, газишта за протектирање гума, 

точковима, главчинама точкова и раткапнама; 

консултације, саветовања и прибављање 

информација у вези са поправком и протектирањем 

гума и унутрашњих гума коришћењем материјала за 

поправку гума и унутрашњих гума; пружање горе-

поменутих услуга путем интерактивне базе података, 

интернета, и електронским комуникационих мрежа; 

услуге пружања консултација, информација и савета 

који се тичу или су у вези са горе-поменутим 

услугама; информације обезбеђене на интернету или 

другим електронским комуникационим мрежама у 

вези са горе-поменутим услугама; техничке услуге у 

вези са гумама; репуслуге поправки; услуге монтаже 

гума и делова за возила; услуге одржавања; 

тецтехничка подршка; инсталирање машина; 

одржавање возила; одржавање моторних возила; 

поправка моторних возила.  

42  услуге за даваоце и примаоце франшиза, наиме, 

пружање техничког, организационог и 

комерцијалног знања и искуства.   
 

(210) Ж- 2020-2030 (220) 19.11.2020. 

(442) 15.06.2021. 

(731) COTOLAND DOO Cerovac, Ваљевски пут бб, 

15224 Церовац, RS 

(540) 

 

(531) 05.11.14; 25.03.15; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) тамно плава, бела.  

(511) 3  санитарна средства за тоалетне потребе а 

нарочито штапићи за уши; вата и блазнице; памучни 

штапићи за козметичку употребу; памучна вуна за 

козметичку употребу.  

 

5  санитарна средства за личну хигијену а нарочито 

штапићи за уши; вата и блазнице.  

16  производи направљени од папира а нарочито 

папирни штапићи; папир; хигијенски папир; кутије 

од картона или хартије; пластична паковања (за 

паковање или умотавање).  
 

(210) Ж- 2020-2135 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Darwil SA , rue des Ormes 22,  

2300 La Chaux-de-Fonds, CH 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,  

11090, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.01; 24.09.05; 24.09.13; 27.05.01  

(511) 9  окулари; инструменти опремљени окуларом; 

наочаре и контактна сочива; наочаре, оптичко 

стакло, оптичка сочива, наочаре (оптика), стакла за 

наочаре; наочаре за сунце; футроле за наочаре; 

футроле за наочаре са диоптријом; ланчић за 

наочаре; ланци за наочаре са диоптријом; тракице за 

наочаре; оквири за наочаре, сталци; оквири за 

наочаре са диоптријом, сталци; стакла за наочаре; 

стакла за наочаре са диоптријом; наочаре; наочаре са 

диоптријом.  
 

(210) Ж- 2020-2168 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Алекса Туцаков, Темеринска 155,  

Новог Сада, RS 

(740) Бранимир Радовановић, Поштански фах 79, 

21120, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.11.10; 27.05.08; 28.17.00  

(511) 3  препарати за избељивање кожних производа; 

препарати за заштиту коже (полирање); препарати за 

очување коже (полирање); восак за кожне производе; 

креме за кожне производе. 
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4  масти за производе од коже; масти за заштиту од 

коже; уља за конзервацију коже.  

18  прекривачи намештаја од коже; етикете од коже; 

кожне траке; штављена кожа; поводци од коже; 

кожни поводци; траке и појасеви од коже (седларска 

роба); кожни додаци за намештај; кожне облоге за 

опруге; кожне траке.  
 

(210) Ж- 2020-2173 (220) 04.12.2020. 

(442) 15.06.2021. 

(731) BIMAL SUNCE d.o.o., Стапарски пут б.б., 

25000, Сомбор, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.13; 26.01.03; 27.05.24  

(591) црна, сива, бела.  

(511) 29  маргарин.  

30  мајонез.  
 

(210) Ж- 2021-26 (220) 12.01.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) ПАТЕНТИНГ ПРОИЗВОДЊА ДОО, 

Генерала Михајла Недељковића 105, 11070, Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.23; 24.17.06; 27.01.06; 27.05.17  

(511) 3  гел средство за суво прање и дезинфекцију 

руку; за дезобаријере.  

5  течно средство за дезинфекцију површина на бази 

алкохола; течно средство за дезинфекцију површина 

на бази бензалконијум хлорида; течно средство за 

хирушку дезинфекцију на бази алкохола; 

антибактеријски сапун за прање руку.  
 

(210) Ж- 2021-122 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) CAPITAL DEVELOPMENTS d.o.o. Beograd, , 

Београд, RS 

(740) Јадранко Кецман, адвокат, Карађорђева 89, 

Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.04 

(591) плава.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја.  

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

37  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања; вађење руде; бушење нафте и гаса.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-126 (220) 27.01.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Миодраг Јаковљевић and Србобран 

Бранковић, Антифашистичке борбе 22, 11000, 

Београд, RS i Капетан Мишина 16, 11000, Београд, 

RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) 5  биљни додаци искрани; биљни додаци 

исхрани у течном облику; биљни препарати; биљни 

суплементи; витаминско минерални дијететски 

додаци исхрани; витаминско минерални додаци 

исхрани; витаминско минерални препарати; 

дијететска влакна за употребу као састојци у 

производњи додатака исхрани; дијететска влакна 

која се користе као састојци у производњи додатака 

исхрани; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; дијететски додаци исхрани; 

додаци исхрани за контролу холестерола; додаци 

исхрани за људску употребу; додаци исхрани који 

садрже витамине; додаци исхрани који садрже 

минерале; нутрицеутици као додаци исхрани.  
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(210) Ж- 2021-139 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) ESCO CONTROLPROJECT DOO 

BEOGRAD, Аеродромска 88ц, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 24.17.07; 26.01.16; 27.01.06; 27.05.01; 

27.05.22; 29.01.04  

(591) тамно плава, светло плава.  

(511) 11  апарати и инсталације за третирање ваздуха; 

уређаји за пречишћавање и подизање енергетског нивоа 

ваздуха; прочишћивачи ваздуха; стерилизатори ваздуха; 

апарати за дезодорисање ваздуха; апарати за хлађење 

ваздуха; апарати и машине за пречишћавање ваздуха; 

грејачи ваздуха; исушивачи ваздуха; овлаживачи 

ваздуха; одвлаживачи ваздуха; гермицидне лампе за 

пречишћавање ваздуха; електрични апарати за 

дезодорисање ваздуха; електрични пречишћивачи 

ваздуха; електрични распршивачи освеживача ваздуха; 

индустријски прочишћивачи ваздуха; инсталације за 

филтрирање ваздуха; јединице за прочишћавање 

ваздуха; јонизацијски апарати за прочишћавање ваздуха; 

кућни прочишћивачи ваздуха; машине за пречишћавање 

ваздуха; пречишћивачи ваздуха, електрични; системи за 

распршивање за освеживаче ваздуха; уређаји за обраду 

ваздуха; уређаји за стерилизацију ваздуха; филтери за 

ваздух за индустријске инсталације; јединице за 

прочишћавање ваздуха за комерцијалну употребу; 

јонизујући апарати за обраду ваздуха; филтери за ваздух 

за пречишћиваче ваздуха.  

37  услуге инсталирања и поправљања апарата, 

инсталација и уређаја за третирање вахдуха.  

40  услуге пречишћавања ваздуха; дезодорисање 

ваздуха; освежавање ваздуха; прочишћавање 

ваздуха; изнајмљивање опреме за пречишћавање 

ваздуха.  
 

(210) Ж- 2021-172 (220) 02.02.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu,  , 

Seoul, KR 

 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.03.06; 26.03.07; 26.13.25; 27.05.01; 

27.05.22; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, наранџаста, црвена, црна.  

(511) 41  услуге биоскопа; услуге биоскопа са 

специјалним ефектима, наиме биоскопи са 

симулацијом ветра, мирисима, прскалицама за воду, 

покретним и вибрирајућим седиштима, димом, пеном, 

ласером или строб ефектом; продукција и дистрибуција 

радијских програма; пружање филмова и телевизијских 

програма који се не могу преузимати путем услуге 

видеа на захтев; биоскопске пројекције виртуелне 

реалности; производња и дистрибуција аудио записа; 

омогућавање коришћења онлајн музике, која се не 

може преузимати; извођења наступа уживо; 

приказивање музичких наступа; услуге импресарија, 

наиме, организација представа уживо; услуге 

продукције анимација; услуге разоноде у виду 

сценских наступа уживо, нарочито позоришних 

представа и концерата; организовање и вођење догађаја 

из области културе; организовање и вођење наступа и 

представа из области културе; дистрибуција филмова; 

услуге забаве, наиме организовање и вођење филмских 

фестивала; услуге производње филма; услуге филмског 

студија; изнајмљивање филмова; издавање и уређивање 

штампаног материјала; снимање видеорекордером;  

услуге пружања забавних садржаја; организовање 

резервације биоскопских карата; организовање 

резервације карата за приредбе и друге забавне 

догађаје; организовање и извођење изложби у забавне, 

културне или образовне сврхе; пружање информација и 

података у вези са филмовима; услуге забавних и 

тематских паркова; фотографисање; пружање услуга и 

управљање забавним објектима; пружање услуга 

забавних објеката и снабдевање опремом за забаву, 

наиме, услуге биоскопа, услуге забавних паркова, 

обезбеђивање машина за аркадне игрице и аркадне 

вожње са специјалним ефектима; стављање на 

располагање објеката и опреме за приказ филмова, 

емисија, представа, музичку и образовну обуку; 

пружање обуке из области глуме, певања и плеса; 

резервација карата и услуге резервисања за забавне, 

спортске и културне догађаје; приказивање филмова у 

биоскопима; објављивање електронских књига и 
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часописа у области културе, наступа и путовања; 

образовне услуге, наиме, образовање уметника у виду 

пружања наставе из области уметности, музике, плеса, 

игре; организовање и вођење конвенција из области 

фестивала; организовање и вођење конвенција из 

области игара, културних догађаја, наступа; услуге 

разоноде у виду извођења аудиција за певање уживо; 

организовање такмичења у области образовања или 

забаве; услуге караока; омогућавање приступа 

дигиталној музици путем мобилних уређаја; 

организовање догађаја и активности из области културе; 

организовање такмичења у лепоти; издавање магазина; 

омогућавање приступа онлајн рачунарским играма 

путем интернета из области играња улога, спорта, 

стратегије; фотографске репортаже; стручно образовање 

и обука из области лепоте; организовање, реализација и 

вођење разних догађаја у забавне сврхе, наиме модних 

ревија, модних излагања и такмичења из области моде, 

козметике, вештина у вези са негом лепоте, физичке 

спремности; услуге онлајн игара; пружање информација 

из области забаве путем интернет странице; пружање 

обуке из области музике; онлајн изнајмљивање аудио 

записа путем интернета; резервисање седишта за 

приредбе, свечаности; изнајмљивање сценског декора; 

пружање мултимедијских забавних програма путем 

телевизије, широкопојасних, бежичних и онлајн услуга; 

планирање наступа из области разоноде; писање песама; 

изнајмљивање књига и других публикација; пружање 

курсева језика; организовање такмичења за аудиције 

певача.  
 

(210) Ж- 2021-193 (220) 05.02.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, 

Pangyo-ro, Bundang-gu, 13494, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 12  аутомобилске гуме; гуме за бицикле; спољни 

омотачи пнеуматских гума; заштитне навлаке точкова; 

гуме за мотоцикле; лепљиве гумене закрпе за поправку 

унутрашњих гума; унутрашње гуме за бицикле; 

унутрашње гуме за мотоцикле; унутрашње гуме за 

пнеуматике; унутрашње гуме за точкове возила; 

унутрашње гуме за гуме возила; мреже за пртљаг за 

возила; пнеуматске гуме; опрема за поправку 

унутрашњих гума; фелне за точкове возила; навлаке за 

седишта за бицикле; навлаке за седишта за мотоцикле; 

сигурносни појасеви за седишта возила; делови кочница 

за возила; амортизери за возила; носачи скија за 

аутомобиле; ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за 

точкове возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за 

протектирање гума; гусенице за возило (транспортне 

траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици без 

унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без унутрашње 

гуме за мотоцикле; вентили за гуме возила; спољашње 

гуме за точкове возила.  
 

(210) Ж- 2021-194 (220) 05.02.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, 

Pangyo-ro, Bundang-gu, 13494, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 12  аутомобилске гуме; гуме за бицикле; 

спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне 

навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене 

закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње 

гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле; 

унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за 

точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила; 

мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема 

за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове 

возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за 

седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за 

седишта возила; делови кочница за возила; 

амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле; 

ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове 

возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за 

протектирање гума; гусенице за возило (транспортне 

траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици 

без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без 

унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме 

возила; спољашње гуме за точкове возила.  
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(210) Ж- 2021-328 (220) 01.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) DVF Studio, LLC, 440 West 14th Street, New 

York, New York 10014, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

STUDIO BY DIANE VON 

FURSTENBERG 

(511) 20  декоративни јастуци и подни јастуци.  

24  чаршави, постељина, пешкири, и прекривачи.  

27  теписи, ћилими.  
 

(210) Ж- 2021-421 (220) 11.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Sagal d.o.o., Светог Саве 26, 25000, Сомбор, RS 

(740) Златко Штрангар, Славујев венац б.б., 25000, 

Сомбор 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04 

(591) црвена, зелена, плава.  

(511) 9  жмигавци [светлосна сигнализација]; диоде 

које емитују светло [ЛЕД]; сигнална расвета у 

саобраћају [сигнални уређаји].  

11  светла за возила; фарови за возила; рефлектори за 

возила; апарати за осветљавање за возила.  

12  показивачи правца за возила.  
 

(210) Ж- 2021-454 (220) 16.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) DEPIL MEDIC SHOP DOO, Обилићев венац 

18-20, 11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) розе, црна.  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; козметички сетови, козметичке креме, 

козметички препарати за мршављење; гелови за 

масажу који нису за медицинску употребу, 

козметички препарати за негу коже;  препарати за 

негу ноктију; препарати за негу косе; парфимеријски 

производи, етарска уља; уља за козметичку 

употребу, лосиони за козметичку употребу.  

35  услуге малопродаје, велепродаје и онлајн продаје 

козметичких и фризерских препарата, 

дезинфекционих средстава, препарата и апарата за 

педикир, маникир и депилацију.  

44  услуге салона лепоте, услуге фризерских салона, 

масажа, терапеутске услуге.  
 

(210) Ж- 2021-518 (220) 25.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New 

York, New York 10019, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 9  снимљени двд-ови и аудио, визуелне и аудио-

визуелне датотеке и снимци, који се могу преузети, са 

мултимедијалним забавним садржајем и програмима, 

садржајем и рачунарским апликативним софтвером за 

интерактивну телевизију, за пружање телевизијског 

програма и мултимедијалних садржаја и информација у 

реалном времену, и за интерактивне игре и/или квизове; 

рачунарски апликативни софтвер за дистрибуцију 

гледаоцима и употребу од стране гледалаца дигиталног 

телевизијског канала за разгледање и куповину 

производа и услуга; рачунарски хардвер; рачунарски 

периферни уређаји; рачунарски софтвер за прављење 

персонализованих, интерактивних телевизијских и 

мултимедијских програма и пратећи приручници који се 

дистрибуирају са њима; рачунарски софтвер за 

коришћење при стварању, приказивању и руковању 

визуелним медијима, графичким приказима, 

фотографијама, илустрацијама, дигиталном анимацијом, 

видео клиповима, филмским снимцима и звучним 

подацима; дигитални медији, нарочито, дигитални видео 

дискови, дигитални вишенаменски дискови, аудио и 

видео записи који се могу преузети, двд-ови, и 

дигитални дискови високе резолуције (хд двд) који 

садрже телевизијске и мултимедијалне серије и игране 

филмове у жанровима драме, акције, комедије, 

ријалити емисија, авантуре, а које се пружају путем 

услуге видео садржаја на захтев.  
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(210) Ж- 2021-519 (220) 25.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New 

York, New York 10019, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 38  услуге телекомуникација, нарочито, услуге 

емитовања кабловске телевизије, кабловског радија и 

услуге сателитског преноса; услуге емитовања, 

нарочито, емитовање аудио записа, кабловског 

радија, кабловске телевизије, радија, телевизије уз 

претплату, телевизијско и видео емитовање; услуге 

емитовања преко интернета; пренос и стриминг 

електронских и дигиталних аудио записа, видео 

записа, графичких приказа, текста, сигнала, порука, 

вести, података и информација путем глобалних 

рачунарских мрежа, преносних и бежичних 

електронских и дигиталних комуникацијских 

уређаја; услуге телевизијског емитовања; емитовање 

забавних и спортских програма; емитовање аудио и 

видео записа са телевизијским и мултимедијалним 

програмима путем интернета; услуге емитовања, 

укључујући, електронски и интерактивни пренос 

стриминга и преузетих дигиталних аудио записа, 

гласовних записа, података, слика, видео записа, 

графичких приказа, нарочито, фотографија, текста 

пруженог путем телевизије, кабловских мрежа, 

сателитског сигнала, и широкопојасног сигнала; 

емитовање аудио и видео записа са видео клиповима 

путем интернета; електронски и интерактивни 

пренос стриминга дигиталних аудио записа, 

гласовних записа, података, слика, видео записа, 

графичких приказа, нарочито, фотографија, текста, 

пружених путем интернета; електронски и 

интерактивни пренос стриминга дигиталних аудио 

записа, гласовних записа, података, слика, видео 

записа, графичких приказа, нарочито, фотографија, 

текста, путем преносних и бежичних 

комуникацијских уређаја, нарочито, путем мобилних 

телефона, таблет рачунара и преносних рачунара, и 

мрежа мобилне телефоније; услуге комуникација.  
 

(210) Ж- 2021-520 (220) 26.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New 

York, New York 10019, US 

 

 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 41  услуге у области забаве у виду продукције и 

дистрибуције играних филмова, комедија, музичких, 

ријалити и драмских телевизијских и мултимедијалних 

серија, документарних филмова; пружање забавних 

програма и садржаја, нарочито, телевизијских и 

мултимедијалних програма, играних филмова, клипова, 

графичких приказа, и информација у области комедије, 

драме, акције, варијетеа, авантуре, спортова, мјузикла, 

актуалних догађаја и вести из света забаве, и 

документарних садржаја путем телевизије, кабловске 

мреже, сателитског сигнала, широкопојасног сигнала, и 

путем интернета, електронских комуникационих мрежа, 

рачунарских мрежа и бежичних комуникацијских 

мрежа, нарочито, путем мобилних телефона, таблет 

рачунара и преносних рачунара, као и мрежа мобилне 

телефоније; услуге у области забаве, нарочито 

омогућавање привременог коришћења интерактивних 

игара које се не могу преузимати; пружање веб сајта који 

садржи информативне, фотографске, аудио и видео 

презентације које се не могу преузети из области забаве 

и интерактивне активности на екранима у реалном 

времену, за телевизијске и мултимедијалне гледаоце, 

нарочито, спровођење анкета креираних од стране 

корисника, интеграција са веб сајтовима других 

друштвених мрежа и веб сатовима, видео записима, 

фотографијама и чињеницама у вези са славним 

особама; услуге интерактивне забаве, пружање 

персонализованих телевизијских и мултимедијалних 

програма; пружање онлајн водича на мрежи и на екрану 

за персонализоване и интерактивне телевизијске и 

мултимедијалне програме.  
 

(210) Ж- 2021-521 (220) 26.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New 

York, New York 10019, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 42  пружање веб сајта са технологијом која 

омогућава корисницима приступ мрежним услугама 

претплате са софтвером за приступање, преузимање, 

одабир, и гледање играних филмова, филмова и 

телевизијских и мултимедијалних програма, који се 

не може преузети; рачунарске услуге, нарочито, 

пружање интерактивног веб сајта са технологијом 

која омогућује корисницима приступ бази 

телевизијских серија, филмова, личности, прегледа, 

трејлера, вести и других повезаних информација; 

пружање веб сајта са претраживачем за емисије и 

епизоде забавних серија; креирање индекса онлајн 

информација за друге путем глобалне рачунарске 

мреже и мобилних комуникацијских уређаја.  
 

(210) Ж- 2021-537 (220) 26.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 25.12.01; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) златна, бела, црна, зелена.  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; етикете и 

налепнице за вино; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за вино.  

33  вино.  

35  оглашавање; укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, маркетиншки 

послови; услуге промета, трговине на велико и мало 

вином.  
 

(210) Ж- 2021-538 (220) 26.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

 

 

 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 25.12.01; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.07; 29.01.08  

(591) зелена, црна, златна, браон.  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; етикете и 

налепнице за вино; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за вино.  

33  вино.  

35  оглашавање; укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, маркетиншки 

послови; услуге промета, трговине на велико и мало 

вином.  
 

(210) Ж- 2021-554 (220) 31.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ, ГУЧА, Трг Слободе б.б., 32230,  

Лучани, Гуча, RS 

(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд 

(540) 

Драгачевски сабор трубача  

(531) 28.05.00  

(511) 35  вођење, уређивање и организовање 

трговачких приредби и сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење 

рекламног и промотивног материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дељење рекламног материјала [летака, 

брошура и штампаног материјала]; дељење флајера, 

брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

интернет маркетинг; маркетинг; маркетиншка помоћ; 

обезбеђивање огласног простора; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; оглашавање на 

отвореном; организовање догађаја, изложби, сајмова 

и приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; пословно управљање за музичке извођаче; 

припремање маркетиншког материјала; промоција 

музичких концерата; промоција посебних догађаја; 
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рекламирање из области туризма и путовања; 

рекламирање музичког садржаја других пружањем 

онлајн портфолиа путем интернет странице.  

41  вођење забавних активности; вођење забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 

догађаја, и забавних и културних активности; вођење 

забавних догађаја уживо и филмских фестивала; 

вођење културних догађаја; договарање, реализација 

и организација концерата; забава у виду извођења 

вокалних дела уживо; забава у виду извођења 

плесних садржаја уживо; забава у виду извођења 

уживо аудио и визуелних дела; забава у виду 

концертних наступа; забава у виду музичких 

извођења уживо; забава у виду наступа музичких 

вокалних група; забава у виду наступа музучких 

група; забава у виду наступа певача; забава у виду 

наступа симфонијских оркестара; забава у виду 

наступа уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду 

оркестарских наступа; забавне и културне 

активности; издавање брошура; издавање 

електронских публикација; издавање проспеката; 

информације које се односе на образовање и забаву; 

културне активности; објављивање памфлета; 

омогућавање коришћења простора и опреме за 

наступе; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација представа и концерата; 

организовање догађаја из области културе; 

организовање етно фестивала у забавне или културне 

сврхе; организовање забавних догађаја; 

организовање забавних догађаја уживо; 

организовање забавних наступа; организовање 

забавних приредби; организовање и вођење догађаја 

из области културе; организовање и вођење забавних 

активности; организовање и вођење забавних 

догађаја; организовање и вођење забавних догађаја 

уживо; организовање и вођење музичких концерата; 

организовање игара и такмичења; организовање и 

извођење наступа; организовање и спровођење 

концерата; организовање концерата; организовање 

културних и уметничких догађаја; организовање 

музичких догађаја који се изводе уживо у забавне 

сврхе; организовање музичких концерата; 

организовање музичких наступа уживо; 

организовање такмичења; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; пружање информација у 

вези са забавом, музиком, наступима уживо и 

забавним догађајима.  

 

43  изнајмљивање објеката за банкете и друштвена 

окупљања за посебне прилике; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање шатора; 

изнајмљивање штандова за сајмове; обезбеђивање 

објеката за банкете и друштвене догађаје за посебне 

прилике; организовање и пружање привременог 

смештаја; пансионске услуге; привремени смештај; 

припрема хране и пића; пружање информација о 

смештају преко интернета; пружање информација о 

услугама привременог смештаја; пружање 

информација о услугама ресторана; пружање 

информација о хотелима; пружање информација 

преко интернета у вези са резервацијом смештаја; 

пружање информација преко интернета у вези са 

хотелским резервацијама; резервација привременог 

смештаја путем интернета; резервација привременог 

смештаја у хотелима и пансионима; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге пружања информација о ресторанима и 

баровима.  
 

(210) Ж- 2021-555 (220) 31.03.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ, ГУЧА, Трг Слободе б.б., 32230,  

Лучани, Гуча, RS 

(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд 

(540) 

Сабор трубача Гуча 

(531) 28.05.00  

(511) 35  вођење, уређивање и организовање трговачких 

приредби и сајмова у комерцијалне и рекламне сврхе; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака]; 

дељење рекламних огласа; дељење рекламног и 

промотивног материјала; дељење рекламног, 

маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење 

рекламног материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање знакова за рекламне потребе; интернет 

маркетинг; маркетинг; маркетиншка помоћ; 

обезбеђивање огласног простора; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; оглашавање на 

отвореном; организовање догађаја, изложби, сајмова и 

приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; пословно управљање за музичке извођаче; 

припремање маркетиншког материјала; промоција 

музичких концерата; промоција посебних догађаја; 

рекламирање из области туризма и путовања; 

рекламирање музичког садржаја других пружањем 

онлајн портфолиа путем интернет странице.  
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41  вођење забавних активности; вођење забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја, културних догађаја, 

спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и 

забавних и културних активности; вођење забавних 

догађаја уживо и филмских фестивала; вођење 

културних догађаја; договарање, реализација и 

организација концерата; забава у виду извођења 

вокалних дела уживо; забава у виду извођења плесних 

садржаја уживо; забава у виду извођења уживо аудио и 

визуелних дела; забава у виду концертних наступа; 

забава у виду музичких извођења уживо; забава у виду 

наступа музичких вокалних група; забава у виду 

наступа музучких група; забава у виду наступа певача; 

забава у виду наступа симфонијских оркестара; забава 

у виду наступа уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду оркестарских 

наступа; забавне и културне активности; издавање 

брошура; издавање електронских публикација; 

издавање проспеката; информације које се односе на 

образовање и забаву; културне активности; 

објављивање памфлета; омогућавање коришћења 

простора и опреме за наступе; организација и вођење 

културних и рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација представа и концерата; 

организовање догађаја из области културе; организовање 

етно фестивала у забавне или културне сврхе; 

организовање забавних догађаја; организовање забавних 

догађаја уживо; организовање забавних наступа; 

организовање забавних приредби; организовање и 

вођење догађаја из области културе; организовање и 

вођење забавних активности; организовање и вођење 

забавних догађаја; организовање и вођење забавних 

догађаја уживо; организовање и вођење музичких 

концерата; организовање игара и такмичења; 

организовање и извођење наступа; организовање и 

спровођење концерата; организовање концерата; 

организовање културних и уметничких догађаја; 

организовање музичких догађаја који се изводе уживо у 

забавне сврхе; организовање музичких концерата; 

организовање музичких наступа уживо; организовање 

такмичења; организовање такмичења и свечаности 

доделе награда; организовање такмичења [образовних 

или забавних]; пружање информација у вези са забавом, 

музиком, наступима уживо и забавним догађајима.  

43  изнајмљивање објеката за банкете и друштвена 

окупљања за посебне прилике; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање шатора; 

изнајмљивање штандова за сајмове; обезбеђивање 

објеката за банкете и друштвене догађаје за посебне 

прилике; организовање и пружање привременог 

смештаја; пансионске услуге; привремени смештај; 

припрема хране и пића; пружање информација о 

смештају преко интернета; пружање информација о 

услугама привременог смештаја; пружање 

информација о услугама ресторана; пружање 

информација о хотелима; пружање информација 

преко интернета у вези са резервацијом смештаја; 

пружање информација преко интернета у вези са 

хотелским резервацијама; резервација привременог 

смештаја путем интернета; резервација привременог 

смештаја у хотелима и пансионима; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге пружања информација о ресторанима и 

баровима.  
 

(210) Ж- 2021-590 (220) 02.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Adria News d.o.o. Beograd, Омладинских 

бригада 86п, 11070 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.17; 26.01.18; 26.02.01; 26.04.10; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава боја: RGB 0,126, 255 / CMYK 77,52,0,0; 

бела и црна  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-654 (220) 14.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Yason do.o.o Novi Sad, Стратимировићева 1, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  
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(511) 9  офтамолошка сочива; оптичарски производи; 

оквири за сунчане наочаре; оптичка сочива за 

сунчане наочаре; сочива за сунчане наочаре; узице за 

сунчане наочаре; траке за сунчане наочаре; футроле 

за сунчане наочаре; футроле за сунчане наочаре и за 

заштитне наочаре; оквири за наочаре за вид и за 

наочаре за сунце.  

44  оптичарске услуге; оптометријске услуге; 

офтамолошке услуге.  
 

(210) Ж- 2021-656 (220) 14.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Cephalon, Inc., 41 Moores Road , Frazer,  

PA 19355, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

TRISENOX 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

карцинома.  
 

(210) Ж- 2021-657 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.06.2021. 

(300) 88885998  24.04.2020.  US. 

(731) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-

Francois Bartholoni 4-6, CH-1204 Genève, CH 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.15.01; 19.01.05; 19.01.06; 27.05.01; 27.05.09  

(511) 33  вина.  
 

(210) Ж- 2021-658 (220) 15.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED, 

Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, IE 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16, 11000, 

Београд 

(540) 

THE SEXTON 

(511) 33  алкохолна пића (изузев пива); виски.  

(210) Ж- 2021-676 (220) 20.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) HBB d.o.o.1988 , Душана Крстића 1,  

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.10; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24  

(591) црвено-бела  

(511) 16  канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; налив пера и хемијске 

оловке, оловке са графитном мином [техничке 

оловке]; хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; лепкови за 

канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање 

и материјали за уметнике; кичице; материјали за 

обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи; 

сликарски прибор за уметнике и сликаре ентеријера 

и екстеријера; посуде за водене боје за уметнике, 

сликарске штафелаје и палете, ваљке и посуде за 

боју; одређене папирне производе за једнократну 

употребу, портикле, марамице и столњаке од папира; 

маркери [писаћи прибор], гумице за брисање, 

материјали за цртање; угаоници за цртање , Т-

лењири за цртање, држачи за оловке зарезачи за 

оловке, електронски и неелектронски; школска 

опрема [свеске и прибор за писање; кутије са бојама 

[школски материјал].  
 

(210) Ж- 2021-677 (220) 20.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) HBB d.o.o. 1988 , Душан Крстића 1,  

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.21; 26.04.10; 27.05.01; 

27.05.10  

(591) сиво-плава и црна  

(511) 2  сликарски прибор за уметнике и сликаре 

ентеријера и екстеријера, пигменти; боје, фирнајзе и 

лакове за употребу у индустрији, ручним радовима и 
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уметности; посуде за водене боје за уметнике, 

штампа реке паете [мастила], материје за бојење, 

колоранти [тонери за боје], сликареке темпере, 

водене боје за употребу у уметности, уљане боје за 

употребу у уметности; сликарске штафелаје и палете, 

ваљке и посуде за боју; одређене папирне производе 

за једнократну употребу, портикле, марамице и 

столњаке од папира.   
 

(210) Ж- 2021-710 (220) 22.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEITSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC, Индустријска 8, Обреновац, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.01.04; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, сива, црвена.  

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететски додаци 

(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини.  
 

(210) Ж- 2021-735 (220) 23.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) INTERALLIS CHEMICALS doo Beograd, 

Милоја Закића бр. 27, 11000, Београд, RS 

(740) Ненад Војновић, Незнаног јунака 27А, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.15.15; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена.  

(511) 9  заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; наочаре против заслепљивања; 

визири за шлемове; заштитне кациге; респираторне 

маске, које нису за вештачко дисање; маске за 

заваривање; штитови за лице за раднике; мреже за 

заштиту од несреће; сигурносне мреже; филтери за 

респираторне маске; рукавице за заштиту од несрећа; 

возачке рукавице; одећа за заштиту од пожара; 

одевни предмети за за штит у од пожара; наочаре; 

заштитне маске; штитници за колена за раднике; 

сигурносни појасеви, осим за седишта возила и за 

спортску опрему; ципеле за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; специјална одећа за 

лабараторије.  

10  рукавице за медицинску употребу; маске које 

користи медицинско особље; че пови за уши 

[заштита за уши]; хигијенске маске за медицинску 

употребу.  

25  радне блузе, одела; радни комбинезон, одело; 

капе; чизме; кабанице [одећа]; одећа; панталоне; 

прси уци; водоотпорна одећа; мантили; ципеле; 

одећа од коже.  
 

(210) Ж- 2021-736 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.11.03; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) розе, бордо, зелена, жута, црвена, црна.  

(511) 5  лековито биље, дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу, фармацеутски 

препарати, фармацеутски препарати на бази биља за 

ублажавање тегоба у менопаузи.  
 

(210) Ж- 2021-737 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.11.03; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  
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(591) розе, бордо,зелена, жута, црвена, црна.  

(511) 5  лековито биље, дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу, фармацеутски 

препарати, фармацеутски препарати на бази биља за 

очување здравља женског репродуктивног система, 

ублажавање менструалних тегоба и регулисање 

менструалног циклуса.  
 

(210) Ж- 2021-738 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.11.03; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, тамно плава, зелена, жута, црвена, црна.  

(511) 5  лековито биље, дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу, фармацеутски 

препарати, фармацеутски препарата на бази биља за 

очување мушког репродуктивног система.  
 

(210) Ж- 2021-739 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-

Земун 

(540) 

TREZOR 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-740 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,  

Београд-Земун 

(540) 

STARTAS 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-741 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 

Innovation Way,, 44316, Akron, Ohio, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

GOODYEAR SIGHTLINE 

(511) 9  електронски сензори за гуме и телематски 

уређаји за употребу код праћења гума за возила.  

42  услуге интелигентног система за гуме који 

укључује надзор и анализу притиска, хабања и 

температуре у гумама возила; софтвер као услуга 

који укључује компјутерски софтвер који омогућава 

прикупљање и анализу података о гумама возила; 

платформа као услуга која укључује платформе 

компјутерског софтвера које омогућавају сакупљање 

и анализу података о гумама возила.  

45  телематске услуге у возилима у виду пружања 

информација које се тичу гума за возила.  
 

(210) Ж- 2021-742 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Тамара Вуцелић, Алеја Маршала Тита 9/6, 

24000 , Суботица, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.15; 26.04.24  

(511) 18  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; спортске торбе; 

кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, 

поводци и одећа за животиње.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

28  гимнастички и спортски артикли.  

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/6a 

Intellectual Property Gazette  2021/6a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

19 

35  услуге малопродаје и малопродаје путем 

интернета коже и имитације коже, животињске коже, 

пртљажних и торби за ношење, спортских торби, 

кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање, бичева, 

сарачке и седларске опреме, огрлица, поводаца и 

одеће за животиње, одеће, обуће, покривала за главу, 

гимнастичких и спортских артикала, спортских 

наочара и наочара за сунце, напитака за спортисте 

обогаћених протеинима, високопротеинских плочица 

од житарица, високопротеинских чоколадица, 

енергетских напитака.  
 

(210) Ж- 2021-743 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Ty Inc., 280 Chestnut Ave., Westmont, Illinois 

60559, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TEENIE BEANIE BOOS 

(511) 28  плишане играчке; пуњене плишане играчке; 

плишане пуњене играчке; пуњене и плишане 

играчке; мекане плишане играчке у облику 

скулптура.  
 

(210) Ж- 2021-744 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Ty Inc., 280 Chestnut Ave., Westmont, Illinois 

60559, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 28  плишане играчке; пуњене плишане играчке; 

плишане пуњене играчке; пуњене и плишане 

играчке; мекане плишане играчке у облику 

скулптура.  
 

(210) Ж- 2021-745 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, 

Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KP 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 12  аутомобилске гуме; гуме за бицикле; 

спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне 

навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене 

закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње 

гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле; 

унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за 

точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила; 

мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема 

за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове 

возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за 

седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за 

седишта возила; делови кочница за возила; 

амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле; 

ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове 

возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за 

протектирање гума; гусенице за возило (транспортне 

траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици 

без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без 

унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме 

возила; спољашње гуме за точкове возила.  
 

(210) Ж- 2021-747 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Ђорђе Михајловић, Стара Стругара 2/12, 

36350, Рашка, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.01; 05.01.06; 07.11.10; 24.15.21; 27.05.21; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, светло зелена, бела.  

(511) 21  кућне посуде; стакларија, порцелан и 

грнчарија.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
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39  транспортне услуге; организовање путовања; 

услуге изнајмљивања које се односе на транспорт и 

путовања, на пример, изнајмљивање паркинг места, 

изнајмљивање гаража, изнајмљивање санки, 

изнајмљивање возила.  

41  образовне услуте; припремање обуке; разонода; 

обучавање у спортским активностима које је 

намењено групама или појединцима  а које се обавља 

у камповима или школама, спортски кампови са 

обезбеђеном наставом и дневни 

кампови;изнајмљивање опреме намењене за 

рекреацију у природи и екстремне спортове; 

спортско-рекреативне и културне активности 

нарочито организовање и вођење конференција, 

конгреса и симпозијума; услуге репортерског 

извештавања, репортерског фотографисања, 

фотографисање; културне, образовне и услуге 

забављања које пружају забавни паркови; услуге 

спортског и фитнес тренирања; услуге резервације 

карата за забавне, образовне и спортске догађаје; 

организација спортско-рекреативних манифестација 

и такмичења.  
 

(210) Ж- 2021-748 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) EURO BGD PLUS D.O.O. BEOGRAD 

(VRAČAR), Мутапова бр. 53/14, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Кристина Ожеговић, Мутапова бр. 

32/3, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.03  

(591) зелена.  

(511) 1  хемијски производи које се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, ако и у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; компост, 

природна ђубрива, вештачка ђубрива.  
 

(210) Ж- 2021-749 (220) 26.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) COCKTAILS MAISON DOO, Краља 

Милутина 33, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.07; 26.05.18; 26.07.15; 26.07.21; 26.11.07; 

26.11.08; 26.15.15; 27.05.21  

(511) 41  услуге дискотеке, услуге ноћних клубова 

(забава).  

43  кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге 

кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге 

снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски), изнајмљивање привременог смештаја, 

пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање 

просторија за састанке.  

45  услуге које се пружају појединцима, групама, 

организацијама и предузећима у вези друштвених 

дешавања, организовање пријема или састанака за 

групе или привредна друштва ради остваривања 

контаката за потребе појединаца.  
 

(210) Ж- 2021-751 (220) 27.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Tatjana Stojanovski, Шилерова 80/12, 11080, 

Земун-Београд, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 24.09.05; 24.09.07; 24.09.10; 26.04.16; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.22; 29.01.02; 

29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) 3  козметика; козметика за децу; козметика за 

животиње; креме за тело [козметика]; лосиони за 

самопотамњивање [козметика]; немедицинска 

козметика и тоалетни препарати; дечија козметика за 

игру која оставља траг на кожи; парфимерија, 

етерична уља, немедицинска козметика, 
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немедицински лосиони за косу; парфеми; парфеми за 

индустријске потребе; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде; уља за мирисе и парфеме; 

колоњске воде, парфеми и козметички производи; 

парфеми, колоњске воде и производи за негу после 

бријања; дневне креме; бб креме; козметичке креме; 

креме за кожу; креме за косу; креме за купање; креме 

за лице; креме за руке; креме за самопотамњивање; 

креме за тело; креме за туширање; креме за усне; 

парфимисане креме; бронзери за кожу у облику 

креме; гелови, креме и уља за туширање; козметичке 

креме за кожу; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу коже; крема за тело за 

козметичку примену; крема за тело за козметичку 

употребу; креме за кожу за козметичке потребе; 

креме за лице за козметичке потребе; креме за лице и 

тело; креме за негу косе; креме за тело за козметичку 

употребу; мирисне креме за тело; мирисни лосиони и 

креме за тело; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; козметичке креме, млека, 

лосиони, гелови и пудери за лице, руке и тело; 

лосиони, креме и препарати за негу лица, тела, коже 

главе, ноктију и косе; шминка; подлоге за шминку; 

шминка за очи; шминка за тело; шминке за лице; 

козметички производи и шминка; шминка за лице и 

тело; креме за негу коже и скидање шминке за 

козметичке потребе.  

18  торбе; вечерње торбе; вишенаменске торбе; 

кожне торбе; писмо торбе; пословне торбе; путне 

торбе; спортске торбе; торбе за ношење; торбе за 

плажу; торбе на раме; школске торбе; кожне женске 

торбе [ручне торбе]; мале женске торбе [ручне 

торбе]; женске торбе [ручне торбе], од племенитих 

метала; женске ручне торбе; кожне торбе и 

новчаници; кожне торбе, кофери и новчаници; 

компресоване торбе прилагођене за пртљаг; кофери 

и путне торбе; мале мушке торбе; модне ручне торбе; 

школске торбе за књиге; женске торбе [ручне торбе], 

нису од племенитих метала; торбе од коже и 

вештачке коже; дечије торбе које се носе преко 

рамена; актен ташне; женске ташне; кожни 

новчаници; новчаници за картице; држачи картица 

[новчаници]; новчаници [предмети од коже]; 

футроле за кредитне картице [новчаници]; 

новчаници за картице [предмети од коже]; метални 

делови кишобрана; торбице за шминку, кључеве и 

друге личне предмете; торбице за шминку које се 

продају празне; торбице за шминку; футроле за 

кључеве; футроле од коже; футроле за кључеве од 

имитације коже; футроле за кључеве од коже и 

вештачке коже.  

25  хаљине; вечерње хаљине; дугачке хаљине; 

женске хаљине; кожне хаљине; коктел хаљине; 

летње хаљине; матурске хаљине; топ хаљине; 

трудничке хаљине; хаљине без рукава; хаљине за 

бебе; хаљине за девојчице; хаљине за децу; кратке 

хаљине без рукава; неструкиране хаљине [одећа]; 

свечане женске хаљине; сукње; мини-сукње; 

спортске сукње; сукње-панталоне; одела за жене са 

сукњом; сукње са високим струком; панталоне; 

дечије панталоне; женске панталоне; елегантне 

панталоне; кожне панталоне; кратке панталоне; 

мушке панталоне; панталоне за бебе; панталоне за 

децу; панталоне за жене; панталоне за мушкарце; 

панталоне за одела; панталоне за одрасле; панталоне 

за пешачење; свечане панталоне; трудничке 

панталоне; панталоне за бебе [одећа]; панталоне за 

сваки дан; три-четврт панталоне; комплети кратких 

мајица и панталона [одећа]; удобне панталоне за 

ношење код куће; мајице; дукс мајице; кратке 

мајице; мајице без рукава; мајице за бебе; поло 

мајице; спортске мајице; трудничке мајице; мајице 

без рукава [топ]; мајице голих рамена; мајице са 

дугим рукавима; мајице са капуљачом; мајице са 

крагнама; мајице са кратким рукавима; мајице са 

рол-крагном; мајице са штампом; мушке мајице без 

рукава; блузе, кошуље; женске кошуље; кошуље за 

децу; кошуље за жене; кошуље за мушкарце; кошуље 

за одрасле; мушке кошуље; кошуље кратких рукава; 

кошуље са деколтеом; кошуље са дугим рукавима; 

кошуље са отвореним изрезом; свечане мушке 

кошуље; зимске јакне; дугачке јакне; јакне за 

пешачење; јакне [одећа]; кожне јакне; кошуље-јакне; 

кратке јакне; лагане јакне; памучне јакне; спортске 

јакне; јакне од џинса; јакне са дугим рукавима; 

блузе; блузе са дугим рукавима; блузе са кратким 

рукавима; комплети блуза и џемперић; џемпери за 

децу; џемпери за жене; џемпери за мушкарце; 

џемпери за одрасле; џемпери кратких рукава; 

џемпери на в-изрез; џемпери са дугим рукавима; 

џемпери са округлим изрезом; капе; вунене капе; 

капе са гомбицом; капе за новорођенчад, бебе, малу 

децу и децу; одећа, обућа и капе за бебе и малу децу; 

одећа; доњи делови одеће [одећа]; вечерња одећа; 

еластична одећа; каишеви [одећа]; комбинезони 

[одећа]; комплети [одећа]; лежерна одећа; мајице 

[одећа]; одећа за бебе; одећа за девојчице; одећа за 

децу; одећа за дечаке; одећа за жене; одећа за младу; 

одећа за мушкарце; одећа за плажу; одећа за 

спавање; одећа за труднице; пословна одећа; радна 

одећа; рукавице [одећа]; горњи делови одеће за децу; 

горњи делови одеће за жене; горњи делови одеће за 

мушкарце; горњи делови одеће за одрасле; доњи 

делови одеће за децу; доњи делови одеће за жене; 

доњи делови одеће за мушкарце; доњи делови одеће 

за одрасле; ешарпе као одећа; женска уникатна 

модна одећа; каишеви за струк [одећа]; кожни 

каишеви [одећа]; одећа за бебе и малу децу; одећа за 

малу децу; одећа за мушкарце, жене и децу; одећа за 

спавање за бебе; одећа за спавање за децу; одећа за 

спавање за жене; одећа за спавање за мушкарце; 

одећа, обућа, покривала за главу; одећа од џинса; 
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опрема за бебе [одећа]; рукавице као делови одеће; 

спољашња одећа за бебе; спољашња одећа за 

девојчице; спољашња одећа за децу; спољашња 

одећа за дечаке; спољашња одећа за жене; спољашња 

одећа за мушкарце; одећа од коже или имитације 

коже; умеци за купаће костиме [делови одеће]; 

обућа; женска обућа; мушка обућа; обућа за бебе; 

обућа за децу; обућа за новорођенчад; обућа за 

одрасле; спортска обућа; мушка и женска обућа; 

ципеле; дечје ципеле; женске ципеле; кожне ципеле; 

мушке ципеле; равне ципеле; свечане ципеле; 

спортске ципеле; ципеле за бебе; ципеле за одојчад; 

ципеле за одрасле; чизме и ципеле; балетанке [равне 

ципеле]; купаће гаће; бикини купаћи костими; 

дводелни купаћи костими; женски купаћи костими; 

једноделни купаћи костими; купаћи костими за децу; 

мушки купаћи костими; зимске рукавице; кожне 

рукавице; рукавице без прстију; шалови; мараме, 

шалови; свилени шалови; шалови, мараме; шешири; 

модни шешири; шешири за децу; шешири за плажу; 

шешири за заштиту од сунца; женски шешири који 

се везују испод браде; кравате.  

35  услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница; маркетиншке 

услуге везане за одећу; услуге велепродаје везане за 

торбе; услуге велепродаје торби; услуге малопродаје 

торби; услуге онлајн велепродаје торби; услуге 

онлајн малопродаје торби; услуге онлајн малопродаје 

везане за ручне ташне; услуге продаје козметике и 

шминке преко интернет продавница. услуге продаје 

козметике и шминке, гардеробе и акцесоара преко 

интернет продавница, услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику, услуге онлајн малопродаје 

везане за козметику. истраживање тржишта из 

области козметике, парфимерије и производа за 

улепшавање, пружање клијентима информација које 

се односе на козметику, пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на козметику,услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе, 

сапуне и детерџенте,услуге малопродаје које се 

односе на наручивање козметике путем поште, 

маркетиншке услуге везане за одећу; услуге 

велепродаје везане за одећу; услуге велепродаје 

одеће; услуге малопродаје и велепродаје за одећу; 

услуге малопродаје одеће; услуге малопродаје у вези 

са одећом; услуге малопродаје које пружају бутици 

одеће; услуге малопродаје које пружају продавнице 

одеће; услуге малопродаје одеће и одевних додатака 

поштанском испоруком; услуге малопродаје пружене 

од стране дискотних продавница одеће; услуге 

аукцијске продаја путем интернета; услуге 

компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

услуге пословне администрације за обраду продаје 

преко интернета; услуге продаје гардеробе преко 

интернет продавница; услуге продаје козметике и 

шминке преко интернет продавница; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама 

доступним на интернету; услуге продаје козметике и 

шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет 

продавница; услуге продаје унапред снимљених 

музичких и видео садржаја који се могу преузети 

преко интернет продавнице; услуге малопродаје 

везане за играчке; услуге малопродаје везане за 

игре;; услуге малопродаје везане за обућу; услуге 

малопродаје везане за одевање; услуге малопродаје 

везане за тканине; услуге малопродаје и велепродаје 

за козметику; услуге малопродаје и велепродаје за 

намештај; услуге малопродаје и велепродаје за 

обућу; услуге малопродаје и велепродаје за 

постељину; услуге малопродаје и велепродаје за 

сапуне; услуге малопродаје играчака; услуге 

малопродаје канцеларијског прибора; услуге 

малопродаје обуће; услуге малопродаје 

прехрамбених производа; услуге малопродаје торби; 

услуге малопродаје штампаних материјала; услуге 

онлајн малопродаје играчака; услуге онлајн 

малопродаје накита; услуге онлајн малопродаје 

обуће; услуге онлајн малопродаје торби; услуге 

малопродаје и велепродаје за тканине и постељине; 

услуге малопродаје и велепродаје за тоалетне 

потрепштине; услуге малопродаје производа за 

опремање стана; услуге малопродаје у вези са 

торбама; услуге онлајн малопродаје везане за 

козметику; услуге услуге онлајн малопродаје 

канцеларијског прибора; услуге онлајн малопродаје 

штампаног материјала; услуге малопродаје одевних 

додатака поштанском испоруком; услуге 

малопродаје које се односе на наручивање козметике 

путем поште; услуге велепродаје везане за накит; 

услуге велепродаје везане за одевање; услуге 

велепродаје обуће; услуге онлајн велепродаје 

играчака; услуге онлајн велепродаје намештаја; 

услуге онлајн велепродаје обуће; услуге велепродаје 

производа за опремање стана; услуге велепродаје у 

вези са играчкама; услуге велепродаје у вези са 

обућом; услуге онлајн велепродаје спортске опреме.  
 

(210) Ж- 2021-752 (220) 27.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Татјана Стојановски, Шилерова 80/12,  

11080, Земун-Београд, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

HELPER 

(511) 3  помаде у стику за козметичке потребе; 

дезодоранси за негу тела; дезодоранси и 

антиперспиранти за личну употребу; спрејеви за тело 

као дезодоранси и мириси за личну употребу; 
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козметичке креме за негу коже; козметички лосиони 

за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; 

немедицинске креме за кожу; немедицински 

препарати за негу коже; препарати за очување коже 

[полирање]; средства за регенерацију коже; 

препарати за заштиту коже[полирање];производи за 

хидратацију коже;креме за кожу и у течном и у 

чврстом облику; креме за регенерацију коже за 

козметичке потребе; препарати за негу коже против 

старења; балзами након бријања; креме, уља, 

лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке 

потребе;козметичке креме за негу тела; козметичке 

креме и лосиони; крема за тело за козметичку 

примену; креме за тело; креме за тело за козметичку 

примену;хидратантне креме, лосиони и гелови; 

хидратантне креме после бријања; немедицинске 

креме против пеленског осипа, препарати против 

знојења.  

5  медицинске креме против оједа од пелена; помаде 

за медицинску употребу; медицинске креме за кожу; 

медицинска средства за чишћење коже и рана; 

медицински лосиони и креме за тело, кожу, лице и 

руке; фармацеутски препарати и супстанце за лечење 

оштећене коже и ткива; балзами за медицинску 

примену; вишенаменски медицински балзами против 

болова;креме за дерматолошку употребу.  

35  услуге продаје козметике и шминке преко 

интернет продавница, услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику, тоалетне потрепштине, 

пасте за зубе, сапуне и детерџенте, услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница,  

услуге малопродаје и велепродаје за козметику, 

услуге онлајн малопродаје везане за козметику. 

истраживање тржишта из области козметике, 

парфимерије и производа за улепшавање,  

пружање клијентима информација које се односе на 

козметику, услуге малопродаје које се односе на 

наручивање козметике путем поште.  
 

(210) Ж- 2021-753 (220) 27.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Татјана Стојановски, Шилерова 80/12,  

11080, Земун-Београд, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

Pomoćnik 

(511) 3  помаде у стику; лични дезодоранси; 

дезодоранси за тело [парфимеријски производи]; 

дезодоранси у спреју за жене; немедицинске креме 

против оједа од пелена; помаде за козметичку 

употребу; емолијенти за кожу за козметичке потребе; 

козметички лосиони за негу коже; козметички 

освеживачи за кожу; козметички препарати за негу 

коже; козметички препарати за обнављање коже; 

козметички производи за употребу на кожи; креме за 

чишћење коже; лосиони за чишћење коже; маске за 

кожу за козметичке потребе; немедицински лосиони 

за стимулацију коже; немедицински серуми за кожу; 

пене за негу коже; средства за побољшање изгледа 

коже; козметички препарати за негу и третирање 

коже; креме за кожу у течном и чврстом облику; 

балзами, осим за медицинске сврхе; козметичке 

креме за кожу; козметичке креме за негу; крема за 

тело за козметичку употребу; козметичке креме; 

креме за кожу; креме за тело за козметичку 

употребу; креме за тело [козметика]; креме које не 

остављају трагове; маске за тело у облику креме; 

хидратантне креме за после бријања; хидрирајуће 

креме за после бријања; средства против знојења за 

личну употребу.  

5  медицинске креме против пеленског оједа; 

медицинске креме за негу коже; медицински 

лосиони за кожу; медицински препарати за лечење 

коже; медицински препарати за негу коже; 

препарати за негу коже за медицинске потребе; 

помаде за фармацеутску употребу; балзами за 

медицинске сврхе; балзами против болова; 

медицинске креме за лечење дерматолошких 

проблема.  

35  услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница, услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику, услуге 

онлајн малопродаје везане за козметику,  

истраживање тржишта из области козметике, 

парфимерије и производа за улепшавање, пружање 

савета потрошачима у вези са производима који се 

односе на козметику, услуге малопродаје које се 

односе на наручивање козметике путем поште.  
 

(210) Ж- 2021-754 (220) 27.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue 

East,  Bradenton, Florida 34208, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 
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(531) 05.07.22; 05.07.24; 11.03.02; 11.03.06; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) наранџаста, зелена, црвена, браон, бела.  

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2021-757 (220) 27.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) DAG Audio LLC, 141 West 28th Street, 4th Floor 

, New York, NY 10004, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PIGTRONIX 

(511) 9  уређаји за електричне и електронске ефекте 

за музичке инструменте; вах-вах педале; електронске 

педале (ефекти) за музичке инструменте; електрични 

каблови за музичке инструменте; електрични 

каблови за појачала за музичке инструменте.  

15  педале за музичке инструменте.  

25  мајице; блузе, кошуље; џемпери, пуловери и 

дебели џемпери; покривала за главу и капе као 

покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-759 (220) 28.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as Aiphone Co., Ltd.), Meiji Yasuda Seimei Nagoya 

Bldg., 1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi, 

Aichi-ken, JP 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.24; 26.11.02; 26.11.12  

(511) 9  телекомуникациони уређаји и апарати; 

системи за интерну комуникацију упућивања позива 

медицинским сестрама; системи за интерну 

комуникацију упућивања позива медицинским 

сестрама који су повезани са медицинским 

апаратима и инструментима; апарати за интерну 

комуникацију; интеркоми; интеркоми повезани 

каблом или бежичним мрежама; бежични 

интерфони; камере за видео надзор; уређај за 

безбедносно упозоравање; уређај за позивање у 

случају опасности; рачунарски софтвер за употребу у 

области интерних комуникација; рачунарски софтвер 

за употребу у области система за интерну 

комуникацију упућивања позива медицинским 

сестрама; рачунарски софтвер за употребу у области 

надзорних камера; рачунарски софтвер, снимљени.  
 

(210) Ж- 2021-761 (220) 28.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) MAMMA`S BISCUIT DELIVERY D.O.O. 

BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића 45, 

11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Димитрије Ђорђевић, Краља 

Милутина бр. 47, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 30  колачи; посластице; сладоледи; производи 

од житарица. 

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање.  

43  услуге обезбеђивање хране и пића.  
 

(210) Ж- 2021-762 (220) 28.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 

Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, MU 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Vacciplant 

(511) 5  хербициди, пестициди, инсектициди, 

фунгициди, препарати за уништавање црва, 

родентициди, средства против корова, препарати за 

уништавање корова и штеточина.  
 

(210) Ж- 2021-764 (220) 28.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) SLATKI SVET MILKY D.O.O. BEOGRAD-

NOVI BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 152А, 

11000, Београд, RS 
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(740) Адвокат Едвин С. Прелић, Доститејева 12, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.24  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени свештај.  
 

(210) Ж- 2021-766 (220) 27.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) ЏИНИЋ ОПТИКА ДОО НОВИ САД, 

Вршачка 34, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Бранимир Радовановић, Поштански фах 79, 

21120, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) бела, плава, светло плава, црна.  

(511) 9  ланчићи за наочаре; узице за наочаре; 

оптичка сочива; корективна сочива(оптичка); 

објективи (сочива) (оптичка); наочаре (оптика); 

наочаре; инструменти који садрже окуларе; стакла за 

наочаре; наочаре за сунце; спортске наочаре; 3Д 

наочаре; паметне наочаре; оптички апарати и 

инструменти; оптичка стакла; цвикери; контактна 

сочива; кутије за контактна сочива.  

40  третман бојења стакла површинским 

премазивањем, брушење оптичког стакла.  

44  болничке услуге; здравствена нега; оптичарске 

услуге; услуге здравствених центара; медицински 

скрининг.  
 

(210) Ж- 2021-768 (220) 29.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.07.06; 26.02.07; 26.02.09; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 5  средства за женску хигијену; гаћице за 

менструацију, улошци за менструацију; хигијенске 

гаћице; хигијенски умеци за доњи веш; хигијенски 

доњи веш; хигијенски улошци; хигијенски дневни 

улошци; тампони; хигијенски тампони; доњи веш за 

менструацију за једнократну употребу; пелене за 

инконтиненцију; улошци за инконтиненцију; гаће, 

упијајуће, за инконтиненцију.  
 

(210) Ж- 2021-769 (220) 29.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

NUTRI PRO-V 

(511) 3  сапуни; парфимерија; етерична уља; 

козметика; лосиони за косу; средства за негу зуба; 

препарати за чишц ење, негу и улепшавање коже, 

власишта и косе; препарати за обликовање фризуре; 

препарати за нијансирање, бељење, фарбање и 

бојење косе.  
 

(210) Ж- 2021-770 (220) 29.04.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

HYDRA GLOW 

(511) 3  лосиони за косу; препарати за чишћење, негу 

и улепшавање власишта и косе; препарати за 

обликовање фризуре; препарати за нијансирање, 

бељење, фарбање и бојење косе.  
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(210) Ж- 2021-780 (220) 05.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) ALBA LENS DOO BEOGRAD, Зрмањска 1 А, 

локал 4, 11 000, Београд, Чукарица, RS 

(740) Бијелић Катарина, адвокат, Сазонова 73,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.08  

(591) црна  

(511) 9  наочаре; рамови за наочаре; наочаре за 

сунце.  
 

(210) Ж- 2021-781 (220) 05.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) ALBA LENS DOO BEOGRAD, Зрмањска 1 А, 

локал 4, 11 000, Београд, Чукарица, RS 

(740) Бијелић Катарина, адвокат, Сазонова 73,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  наочаре; рамови за наочаре; наочаре за 

сунце.  
 

(210) Ж- 2021-783 (220) 06.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Premium Pharma DOO Novi Sad, Валентина 

Водника 23, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Невена Тепавац, Булевар ослобођења 

бр. 78, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 29.01.07 

(591) браон, жута.  

(511) 5  фармацеутски препарати; витамински 

препарати; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; додаци 

исхрани са козметичким дејством.  

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција рекламног 

материјала; непосредно оглашавање путем поште; 

дистрибуција узорака; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију; 

рекламирање преко телевизије; маркетиншка 

истраживања; рекламирање слањем наруџбеница; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

писање рекламних текстова; маркетинг; оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

циљни маркетинг; оглашавање на отвореном.  
 

(210) Ж- 2021-784 (220) 06.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) N.E.T. Co. United S.A., Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, VG 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) 34  цигарете; филтери за цигарете; папир за 

цигарете; наставци за уста за употребу са цигаретама; 

цигарете које садрже замене за дуван (не у медицинске 

сврхе); електронске цигарете; орални вапоризери за 

пушаче; пепељаре за пушаче; упаљачи за пушаче.  
 

(210) Ж- 2021-785 (220) 06.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 27.05.17  

(511) 3  лосиони за косу; препарати за чишћење, негу 

и улепшавање власишта и косе; препарати за 

обликовање фризуре; препарати за нијансирање, 

бељење, фарбање и бојење косе.  
 

(210) Ж- 2021-786 (220) 06.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott 

Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Toxfin 

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; хемијске супстанце за 

конзервирање намирница; материје за штављење; 

ензими за припрему хране за животиње; 

антиоксиданси за храну за људе и животиње 

(укључујући живину, рибе, љускаре и кућне 

љубимце); стабилизатори за масти, уља и витамине; 

хемикалије за везивање токсина; хемикалије за 

спречавање развоја буђи; биолошки препарати за 

употребу у индустрији и науци; хемијски адитиви за 

храну за животиње.  

5  фармацеутски и ветеринарски препарати и 

производи; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци храни за ветеринарске 

препарате; медицински додаци за храну за 

ветеринарску примену.  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за 

садњу; живе животиње; храна и пића за животиње; 

слад;  храна за животиње; намирнице и сточна храна 

за животиње.  
 

(210) Ж- 2021-787 (220) 06.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott 

Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Kemzyme 

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; хемијске супстанце за конзервирање 

намирница; материје за штављење; немедицински 

хемијски додаци за храну за људе и животиње; 

пигменти, ензими, хемијске ароме, антиоксиданси, 

хемикалије за спречавање развоја буђи, све за храну 

за људе и животиње; ензими за употребу у 

производњи хране за људе, кућне љубимце и 

животиње; пробиотске бактерије за употребу у 

производњи хране за људе, кућне љубимце и 

животиње.  

5  фармацеутски и ветеринарски препарати и 

производи; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; ензими као додатак исхрани 

за људе и животиње; ензимски препарати за 

медицинску и ветеринарску примену; ветеринарски 

ензимски препарати за боље варење хране за 

животиње; пробиотички додаци исхрани; пробиотске 

бактеријске формулације за медицинску употребу; 

пробиотске бактеријске формулације за 

ветеринарску употребу; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за животиње који садрже 

екстракте гљива.  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за 

садњу; живе животиње; храна и пића за животиње; 

слад.  
 

(210) Ж- 2021-788 (220) 06.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott 

Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке 

смоле, непрерађене пластичне материје; смеше за 

гашење пожара и за спречавање пожара; препарати 

за каљење и заваривање; материје за штављење 

животињске коже и крзна; лепкови за индустријску 

употребу; гитови и друге материје за пуњења; 

компост, стајска ђубрива, ђубрива; биолошки 

препарати за употребу у индустрији и науци; тензиди 

за индустријску примену; тензиди за употребу у 

производњи хране за животиње; антиоксиданси за 

употребу у производњи прехрамбених производа; 

антиоксиданси за употребу у производњи додатака 

исхрани; антиоксиданти за употребу у производњи 

козметике; антиоксиданси у производњи пића; 
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хемијски адитиви; хемијски адитиви за намирнице; 

хемијски адитиви за храну; хемијски адитиви за уља; 

хемијски адитиви за прераду меса; хемијске 

супстанце за употребу као додаци силажи; хемијски 

адитиви за употребу у производњи хране; адитиви за 

употребу у припреми хране за животиње (хемијска 

или органска једињења); хемијски адитиви као 

везива у пелетираној храни за животиње; хемијски 

адитиви за употребу у производњи тканина; ензими 

за научне сврхе; ензими за прераду платна; ензими за 

храну и пића; ензими за индустрију хране; ензими за 

употребу у виду везива; ензими за употребу у 

ферментацији; ензими за употребу у прехрамбеним 

производима; ензими за пекарску индустрију; 

ензими који нису за медицинску или ветеринарску 

употребу; ензими за употребу у производњи 

нутрацеутика; ензими за употребу у производњи 

хране за кућне љубимце; ензими који поспешују 

пробаву за употребу у производњи хране за 

животиње; киселине за употребу у припреми хране 

за животиње; адитиви за употребу у производњи 

хране за животиње (хемијска или органска 

једињења); мешавине хемикалија и микроорганизама 

за повећање хранљиве вредности сточне хране [осим 

за ветеринарску употребу]; конзерванси за храну за 

животиње [хемијски]; хемијски препарати за 

спречавање настанка буђи.  

5  дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу; дијететски 

додаци исхрани за људе и животиње; дезинфекциона 

средства; средства за примену у облику спољашњег 

слоја таблета који олакшавају унос додатака 

исхрани; хемикалије са антимикробним својствима 

(медицинске или ветеринарске); адитиви за сточну 

храну у ветеринарске сврхе; минерални додаци 

намирницама за животињску исхрану; антимикробни 

препарати за спречавање микробиолошке разградње; 

хемикалије са антимикробним својствима за 

медицинске или ветеринарске сврхе; ензими за 

ветеринарску употребу; дијететски и хранљиви 

додаци; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; дијететски додаци за животиње; 

витаминско минерални додаци исхрани за кућне 

љубимце; нутрицеутици као додаци исхрани; 

хранљиви додаци сточној храни; хранљиви додаци 

исхрани за прехрамбене производе за животиње 

[медицински]; ветеринарске вакцине; инхибитори 

раста микроба; пробиотски бактеријски препарати; 

пробиотске бактеријске формулације за 

ветеринарску употребу.  

29  прерађене алге за људску употребу.  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за 

садњу; живе животиње; храна и пића за животиње; 

слад; храна за животиње; пелетирана храна за 

животиње; намирнице и сточна храна за животиње; 

алге за људску или животињску исхрану.  
 

(210) Ж- 2021-789 (220) 06.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott 

Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SAL CURB 

(511) 5  биостатски антимикробни препарати за 

третирање бактерија, плесни, буђи, алги и гљивица и 

спречавање развоја тих организама; антимикробни 

препарати за спречавање микробиолошке разградње 

у храни, пићима, храни за животиње и 

фармацеутским производима, антимикробни 

препарати за спречавање плесни, буђи и бактерија; 

антивиротици.  
 

(210) Ж- 2021-796 (220) 07.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) KALMAN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVNU I USLUGE 

BEOGRAD, Устаничка (ТЦ Коњарник) 189, лок. 

8а/III, 11050, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Јанковић, Кнеза Милоша 53/3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) зелена, црна, бела.  

(511) 36  изнајмљивање некретнина; услуге агенција 

за промет некретнита; посредовање у промету 

некретнина; инвестициони фондови; инвестирање 

капитала; услуге финансирања; управљање 

непокретностима; управљање стамбеним зградама; 

најам апартмана; услуге агенција за изнајмљивање 

смештаја (станова); издавање пословног простора 

(непокретности); организовање финансирања за 

грађевинске пројекте; инвестирање средстава; 

трговање акцијама и обвезницама; изнајмљивање 

заједничких канцеларија за рад; послови везани за 

непокретности; групно финансирање.  
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37  чишћење унутрашњости зграда; изнајмљивање 

грађевинске опреме; изградња; грађевински надзор; 

изнајмљивање машина за ископавање (багера); 

инсталирање, одржавање и поправка машина; пружање 

информација у вези са изградњом; рушење објеката.  

41  услуге спортских објеката; услуге клубаова здравља 

(здравствено и фитнес вежбање); припрема и вођење 

семинара; обука (тренирање); изнајмљивање спортских 

терена; услуге личног тренера (фитнес тренинг); 

вођење часова фитнеса; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање опреме за играње; организовање 

разгледања у пратњи водича; организовање тура 

пењања са водичем; услуге процене телесне 

издржљивости за потребе тренирања. 

42  архитектонске услуге; грађевинско пројектовање; 

дизајн ентеријера (уређење унутрашњег простора); 

услуге индустријског дизајна; инжењерске услуге; 

урбанистичко планирање.  

43  услуге агенција за смештај (хотелски, пансионски); 

кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; обезбеђење услова за камповање; услуге 

кантина; изнајмљивање привременог смештаја; 

пансионске услуге; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге хотела; услуге ресторана; резервисање 

пансиона; услуге резервисања хотела; услуге ресторана 

за самопослуживање; услуге снек-барова; услуге 

барова; услуге кампова за одмор (смештај); 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

резервисање привременог смештаја; услуге мотела; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

апарата за осветљење; услуге пријема за привремени 

смештај (организовање долазака и одлазака); услуге 

личног шефа кухиње; услуге наргила барова.  
 

(210) Ж- 2021-797 (220) 07.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Marriott Worldwide Corporation, 10400 

Fernwood Road Bethesda, , Maryland 20817,, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.13; 27.05.22  

(511) 35  управљање подстицајним наградним 

програмом који омогућава члановима да искористе 

бодове за смештај и робе, услуге и искуства у вези са 

путовањима; управљање подстицајним наградним 

програмом који омогућава члановима да искористе 

бодове за награде које се нуде кроз друге програме 

лојалности; промоција услуга у вези са хотелима, 

ресортима, изнајмљивањем возила, тајмшерингом, 

путовањима и одморима кроз подстицајне наградне 

програме; пословна организација, управљање и 

надгледање наградних програма.  

36  услуге тајмшеринга некретнина у виду 

подстицајних наградних програма; услуге листинга, 

изнајмљивања и лизинга некретнина за становање, 

апартмана, соба у кућама, домова за одмор и вила у 

виду подстицајних наградних програма; издавање 

кредитних картица; услуге ауторизације, 

верификације, процесирања плаћања и трансакција 

по кредитним картицама.  

43  хотелске услуге у виду подстицајних наградних 

програма; услуге резервација хотела за друге.  
 

(210) Ж- 2021-798 (220) 07.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(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) 36  услуге финансирања за аутомобиле; 

финансирање на рате за аутомобиле; зајмови на рате 

за аутомобиле; финансирање куповине аутомобила 

на лизинг; посредничке услуге у вези са куповином 

аутомобила уз закуп; финансирање лизинга 

аутомобила; консултантске и посредничке услуге у 

вези са осигурањем возила; услуге осигурања 

аутомобила; консултације у вези осигурања возила; 

услуге осигурања возила; информације о осигурању 

возила; информације о осигурању аутомобила; 

посредовање у осигурању возила; одређивање стопе 

осигурања возила; процене аутомобила; процена 

половних аутомобила; пружање информација које се 

односе на процену половних аутомобила; 

организовање новчаних прикупљања.  
 

(210) Ж- 2021-799 (220) 07.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.02  

(511) 36  услуге финансирања за аутомобиле; 

финансирање на рате за аутомобиле; зајмови на рате 

за аутомобиле; финансирање куповине аутомобила 

на лизинг; посредничке услуге у вези са куповином 

аутомобила уз закуп; финансирање лизинга 

аутомобила; консултантске и посредничке услуге у 

вези са осигурањем возила; услуге осигурања 

аутомобила; консултације у вези осигурања возила; 

услуге осигурања возила; информације о осигурању 

возила; информације о осигурању аутомобила; 

посредовање у осигурању возила; одређивање стопе 

осигурања возила; процене аутомобила; процена 

половних аутомобила; пружање информација које се 

односе на процену половних аутомобила; 

организовање новчаних прикупљања.  
 

(210) Ж- 2021-800 (220) 07.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Eldina Ćulavdžić Pr, SZKTR Night Secret 

Sjenica, , Ахмета Абдагића б.б., 36310, Сјеница, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) 25  доње рубље.  
 

(210) Ж- 2021-802 (220) 10.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) eGroup društvo s ograničenom odgovornošću 

Beograd-Savski Venac, Милоша Поцерца 22, 11000, 

Београд, RS 

(740) адвокат Андреј Прекајски, Светозара 

Марковића 67/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 27.05.01; 27.05.17  

(591) наранџаста, бела.  

(511) 9  монитори [компјутерска опрема]; монитори 

са екраном од течних кристала [лцд]; штампачи за 

рачунаре; штампачи у боји; главе штампача за инк-

џет штампаче; лаптоп рачунари; рачунари; таблет 

рачунари; рачунарски софтвер; телефони; звучници; 

процесори [централна јединица за обраду података]; 

картице радне меморије [рам]; усб прикључци; 

рачунарске тастатуре; усб каблови; усб хардвер; wеб 

камере; апарати за емитовање, снимање, пренос или 

репродукцију звука, података или слике; апарати за 

обраду података; апарати за пројекцију, пројектори; 

бежични телефони; ваге; видео екрани; 

даљинометри; двд плејери; дигитални фотоапарати; 

дискови видео игара; дискови за рачунарске игре; 

екрани на додир; звучници за рачунаре; 

компјутерски хардвер; плотери; рачунарски 

оперативни софтвер.  

11  гасни бојлери; електрични бојлери; замрзивачи; 

фрижидери-замрзивачи; замрзивачи сандучари; 

шпорети; електрични шпорети; радијатори, [грејни]; 

радијатори, електрични; пећи, рерне, које нису за 

лабораторијску употребу; пећи на дрва; фритезе, 

електричне; фрижидери; судопере; кухињске 

судопере; кухињски аспиратори; фенови за косу; 

машине за сушење веша; расхладне витрине; 

електричне рерне; плоче за кување; електричне 

плоче за кување; апарати за грејање, електрични; 

апарати за печење; вентилатори за кућну употребу; 

грејачи ваздуха; грејне плоче; електричне лампе; 

електрични апарати за кување кафе; електрични 

роштиљи; пекачи; рингле за кување; славине; клима 

уређаји; микроталасне пећи [уређаји за кување]; 

уређаји за прављење хлеба; уређаји за кување под 

притиском, електрични.  

35  оглашавање; огашавање плаћањем по клику [паy 

пер цлицк оглашавање]; оглашавање према 

категоријама; оглашавање путем банера; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; пружање пословних информација путем 

интернет странице; рекламирање на радију; 

рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање и 

маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање 

на интернету за потребе других лица; рекламирање 

пословних интернет страница; рекламирање преко 

интернета; рекламирање преко моблиних 

телефонских мрежа; рекламирање преко свих јавних 

средстава комуникације; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламне услуге и оглашавање преко телевизије, 

радија или поште; рекламне услуге и пословни 

савети; рекламне услуге које се пружају преко 

интернета; рекламне услуге у популарној и стручној 

штампи; оглашавање и промотивна продаја услуга; 
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дељење рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; пословно управљање; канцеларијски 

послови; вођење послова; услуге малопродаје и 

велепродаје; услуге продаје путем интернета; услуге 

компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; услуге 

аукцијске продаје путем интернета.  
 

(210) Ж- 2021-808 (220) 11.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED, Flat 39, 

8/F, Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan 

Mei Street, Fotan, NT,, Hong Kong, CN 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 7  дезинтегратори; машине за сечење хлеба; 

машине за мешање; млинови (као машине); машине 

за припрему пића, електромеханичке; машине за 

пеглање; машине за прање судова; млинови за кафу, 

осим ручних; пресе за воће, електричне, за употребу 

у домаћинству; машине за прање (за веш); 

индустријски роботи; инсталације за извлачење 

прашине у циљу чишћења; 3д штампачи; аутоматске 

машине за продају; уређаји за повлачење завеса, 

електрично покретани.  

9  компјутерски периферни уређаји; “ноутбук” 

рачунари; лаптоп рачунари; таблет рачунари; кутије 

за звучнике; телевизијски апарати; рачунарски 

меморијски уређаји; мобилни телефони; паметни 

телефони; слушалице; камере (фотографске); 

прикључци за електричне линије; батерије, 

електричне; пуњачи батерија.  

11  сијалице, електричне; електричне лампе; лампе; 

горионици са жарним нитима; расхладни ормарићи; 

замрзивачи; расхладни апарати и машине; 

инсталације и машине за хлађење; фрижидери; 

инсталације уређаја за климатизацију; фенови за 

косу; клима уређаји; електрични фенови за личну 

употребу; парне машине за пеглање тканина; 

бојлери.  
 

(210) Ж- 2021-810 (220) 10.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Лука Ђукић, Дурмиторска 3, 11000, Београд, RS 

 

(740) Адвокат Јасмина Уљаревић, Алексе 

Ненадовића 1/2, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.11; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.15; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.03  

(591) тамнозелена, златна.  

(511) 18  одећа отпорна на метке; животињска кожа; 

кожа животиња; женске ташне, школске торбе; 

футроле и визиткарте; имитација коже; кошобрани; 

футроле за кишобране; ранчеви; молескин 

(имитација коже); џепни новчаници; торбе за 

куповину; актен ташне; ручне торбице; путне торбе; 

торбе од коже за паковање; пунти комплети; кофери; 

футроле од коже или вештачке коже; козметичке 

торбице празне; путне торбе за одећу; мали кофери; 

спортске торбе; торбе; футроле за кредитне картице 

(новчаници); кутије за визиткарте; рандсел (јапанска 

школска торба); кофери са точкићима.  

25  додаци за обућу против клизања; одећа за 

мотоциклисте; обућа; чарапе које упијају зној; 

беретке; радне блузе одела; радни комбинезон одело; 

капе; чарате и плетена трикотажа; чизме; получизме; 

улошци против знојења испод пазуха; трегери; 

пертле за чизме; крагне (одећа); грејачи за врат; 

шалови за врат; женске поткошуље; мушке 

боксерице; мале капе уз главу; боди (женско рубље); 

доњи веш; кабанице (одећа); каишеви (одећа); 

шалови; собни огртачи; пуловери; џемпери; кратке 

чарапе; улошци за ципеле; блузе; кошуље; јакна или 

кошуља од платна или сержа за морнаре; кошуље 

кратких рукава; одећа; шешири; метални делови за 

обућу; крзно (одећа); оковратници који се скидају; 

женске најлонске чарапе трико; гумирана одећа за 

скијање на води; комплети (одећа); доњи веш за 

упијање зноја; корсети; одела; готова конфекцијска 

одећа; штитници за уши (одећа); кравате; кратке 

панталоне; бермуде; панталоне; бициклисичка одећа; 

спољна одећа; рукавице (одећа); конфекцијска 

постава (делови одеће); шалови мараме; мараме 

шалови; ешарпе као одећа; плетена одећа (одећа); 

раменице кошуља; еспадриле; крзнени шалови; 

фудбалске чизме; фудбалске ципеле и копачке; 

габардени (одећа); корсети (доњи веш); каљаче; 

прслуци; брателе и нараменице за панталоне; 

гимнастичке ципеле; капути; водоотпорна одећа; 

дресови (одећа); сукње; опрема за бебе (одећа); 
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спртске мајице дресови; кецеље; рукавице без 

прстију; папуче; пелерине; дуги капути са крзненим 

оковратником; одећа за плажу; обућа за плажу; 

пиџаме; хаљине; дрвена обућа кломпе; сандале; гаће; 

грудњаци; огртачи капути; мантили: потпетице за 

обућу; тоге; униформе; пуњене јакне (одећа); јакне 

(одећа); капе за купање; купаће гаће; одећа за 

купање; бадемантили; ципеле; спортске ципеле; 

муфови за грејање ногу неелектрични; крампони за 

фудалске копачке; спортске чизме; траке за главу 

(одећа); виндјакне; подсукње; скијашке чизме; 

слипови (доњи веш); неглижеи (доњи веш); боди 

(доњи веш); бандна мараме; одећа за гимнастику; 

одећа од имитације коже; одећа од коже; зарови 

велови; капе за туширање; рибарски прслуци; појасе 

за ношење новца; џепне марамице; сукње-панталоне; 

пончо одећа; саронг одећа; рукавице за скијање; 

хеланке (панталоне); хаљине без рукава; дамски 

доњи веш; килоте (доњи веш); спортске трегер 

мајице; ваљенке (чизме од ваљане вуне); сокне које 

упијају зној; униформе за карате; униформе за џудо; 

трикои; кимона; одећа која садржи супстанце за 

мршављење; покривала за главу; рукавице са једним 

прстом; одећа од латекса; заштитне мајице за водене 

спортове; одећа са лед светлом; мараме за главу.  

28  игре са обручима; лукови за стреличарство; 

стреличаркси прибор; ивице скија; љуљашке; лопте 

за игру; балоне за прославе; одбојници за билијарски 

сто; рукавице за борбу; собни бицикли за бежбање; 

лопте за билијар; чуњеви; кликери за игру; играчке; 

коцке (играчке) боб санке; лопте за играње; апарати 

и машине за куглање; боксерске руаквице; штапови 

за голф; штапови за пецање; машине за физичке 

вежбе; справе за физичко вежбање; справе за боди-

билдинг; справе за рехабилитацију тела; штитници за 

потколенице (спортска опрема); торбе за крикет; 

хокејашки штапови; справе за вежбање (развлачење); 

справе за истезање груди (вежбање); дискови за 

спорт; релери за собне бицикле за вежбање; торбе за 

голф са или без точкова; скијашки везови; пераја за 

пливање; базени за пливање (за играње); ролшуе 

(котураљке); клизаљке; даске за сурфовање; чуњеви 

(игре); скије; санке (спортска опрема); триктрак игре; 

лоптице за бадминтон; билијарски штапови; 

билијарски столови; уређаји за гимнастику; рукавице 

за мачевање; бејзбол рукавице; планинарска опрема; 

штитници за зглобове (спорткса опрема); штитници 

за колена (спортска опрема); параглајдери; заштитни 

јастучићи (делови спортске опреме); скејтборд; скије 

за воду; рукавице за голф; навлаке специјално 

дизајниране за скије; појасеви за дизаче тегова 

(спортска опрема); даске за сурфовање на стомаку; 

ролери; боксерски џакови; играчке возила на 

даљинско управљање; калеидоскопи; камуфлажне 

мреже (спортска опрема); мушки атлетски 

суспензори (спортска опрема); даске за скијање; 

справе за пењање (опрема за планинарење); даске за 

пливање; мотке за скокове са мотком; појасеви за 

пливање; одлеа за пливање; техови за вежбање; 

дронови (играчке); беби гимнастика; опрема на 

надувавање за базене; траке за ритмичку гимнастику; 

бумеранзи; појасеви за вежбање за сужење струка; 

пераја за роњење; љуљашке за јогу; анти-стрес играчке.  
 

(210) Ж- 2021-813 (220) 12.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Милан Чукић, Љубинке Бобић 12/27, 

 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15  

(591) #BF9437, #DDBC58, #F802C, #D3AC44, 

#AF7B2B  

(511) 35  оглашавање, нарочито: сортирање разних 

проивода, за рачун трећих лица, искључујући њихов 

транспорт, како би се потрошачима омогућило лакше 

разгледање и куповина тих производа; услуге 

оглашавања, маркетинга и промоције; развијање 

концепата оглашавања; писање и објављивање рекламних 

текстова; уређење излога; услуге односа са јавношћу; 

продукцију програма телевизијске продаје; организовање 

трговачких сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне 

потребе; оптимизацију претраживача за промоцију 

продаје; вођење, организовање и управљање пословањем; 

услуге помоћи у пословању; административне услуге које 

се односе на пословне трансакције и финансијске 

извештаје, комерцијалну администрацију за лиценце робе 

и услуга трећих лица; услуге које се састоје од 

регистрације, преписа, састављања, сакупљања или 

систематизације писаних саопштења и регистрација као и 

сакупљање математичких или статистичких података; 

канцеларијски послови; нарочито: канцеларијске послове.  

38  услуге телекомуникација, а нарочито: пренос 

видео садржаја на захев; пренос дигиталних фајлова 

и електронске поште; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; радио и 

телевизијско емитовање; пружање услуга 

причаоница и форума на интернету; услуге 

телефонске и гласовне поште; услуге 

телеконференција и видеоконференција.  

41  образовне услуге, нарочито: организовање 

изложби у културне и образовне сврхе; организовање 

и вођење конференција, конгреса и симпозијума; 

услуге превођења и тумачења језика; издавање књига 

и текстова, осим рекламних текстова; припремање 
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обуке; разонода, нарочито: услуге онлајн играња, услуге 

режирања и продукције филмова, осим рекламних 

филмова; услуге репортерског извештавања, 

репортерског фотографисања, фотографисање; спортске 

и културне активности, нарочито: услуге спортског и 

фитнес тренирања; културне, образовне и услуге 

забављања које пружају забавни паркови, циркуси, 

зоолошки вртови, уметничке галерије и музеји.  

45  правне услуге, нарочито: услуге које пружају 

правници, правни заступници и адвокати 

индивидуалним лицима, групама, организацијама и 

привредним друштвима; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица, 

нарочито: услуге истраживања и надгледања које се 

односе на физичку сигурност лица и сигурност 

материјалне имовине; индивидуалне и друштвене 

услуге које пружају други, ради задовољавања 

потреба појединаца, нарочито: услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима, као 

што су  услуге друштвене пратње, агенција за 

склапање брака и погребне услуге.  
 

(210) Ж- 2021-814 (220) 11.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Винарија Александровић доо, Село Винча , 

34310 Топола, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.01; 24.09.05; 24.17.02; 26.01.18; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.24  

(591) златно бордо  

(511) 32  пиво; воћни сокови; флаширане воде.  

33  вино (мирно и пенушаво); ракија.  
 

(210) Ж- 2021-815 (220) 12.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) CARPOLOGIJA DOO, Зрењанински пут 84/5, 

11210, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.09.01; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24; 

27.05.25  

(511) 8  клешта; пинцете, мала клешта.  

9  плутаче за означавање; наочаре за сунце; спортске 

наочаре; узице за наочаре; кутије за наочаре; 

сигнална звона; сигналне лампе.  

11  чеоне лампе.  

18  путне торбе; спортске торбе; торбе*.  

20  кутије за алате, неметалне, празне; кутије од 

дрвета или пластике; столице; столице за лежање 

[лигештули]; кревети; шаторски кочићи, који нису од 

метала; столови; столови од метала; бове за 

усидрење, пловци, неметални.  

22  шатори*; мреже; замке [мреже]; мреже за 

риболов јата риба, у облику торбе; мреже*; рибарске 

мреже; торбе [вреће, кесе] од текстила, за паковање.  

25  рукавице са једним прстом; спортске чизме*; 

спортске ципеле*; виндјакне; јакне [одећа]; пуњене 

јакне [одећа]; одела; панталоне; кратке панталоне 

бермуде; мајице; спортске мајице, дресови; капе; 

мале капе уз главу; прслуци; рибарски прслуци; 

дресови [одећа]; визири, штитници од сунца као 

покривала за главу; рукавице [одећа]; рукавице без 

прстију; рукавице за скијање.  

28  сензори за загрижај [риболовачки прибор]; 

праћке [спортска опрема]; вештачки мамци за 

риболов; мамци за лов или риболов; мирисни мамци 

за лов или риболов; калемови за пецање; канапи за 

пецање; конац, најлон за пецање; прибор за пецање; 

штапови за пецање; пловци за риболов; индикатори 

за загрижај [риболовачки прибор]; удице за риболов; 

мреже са дршком за риболов.  
 

(210) Ж- 2021-816 (220) 11.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU 

INŽENJERING I USLUGE SIGMA UNIVERSAL 

D.O.O. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Народних 

хероја 36, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 05.09.24; 11.03.07; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.04; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) зелена, црвена, љубичаста, црна, бела.  

(511) 30  сирће.  
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(210) Ж- 2021-817 (220) 11.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU 

INŽENJERING I USLUGE SIGMA UNIVERSAL 

D.O.O. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Народних 

хероја 36, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.07.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24 

(591) зелена, бела, црвена и жута.   

(511) 30  производи од житарица, нарочито: 

експандиране житарице, експандирани кукуруз, 

експандирани пиринач; бисквити; кокице; мусли; 

грицкалице на бази пиринча; грицкалице на бази 

житарица; пиринач.  
 

(210) Ж- 2021-822 (220) 12.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Batajnički drum b.b., RS, Beograd - Zemun, RS 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

METGAL 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-824 (220) 12.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,, 

White Plains, NY 10601, US 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 02.03.02; 04.05.21  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи; козметика; козметички 

препарати; козметички лосиони; козметичка млека; 

козметички гелови; козметичка уља; козметичке 

креме; козметичке маске; козметичке оловке; 

козметичке марамице; козметички јастучићи; 

колоњске воде; парфеми; мириси за личну употребу; 

тоалетна вода; сапуни, наиме, сапуни за купање, 

козметички сапуни, сапуни за бријање, мирисни 

сапуни, немедицински козметички сапуни, 

дезодорантни сапуни, сапун против знојења; шампон 

за тело; пилинзи за тело; пилинзи за лице; пилинзи за 

руке; немедицински препарати за купање; препарати 

против знојења и дезодоранси за личну употребу; 

лосиони и балзами за после бријања; лосиони за негу 

коже; немедицински препарати за негу коже, креме и 

лосиони; немедицинске хидратантне креме за кожу, 

тоници, креме и серуми; уља за масажу; креме за 

масажу; етарска уља; освеживачи простора; тамјан; 

потпури [мириси]; препарати за парфимисање 

ваздуха; распршивачи од трске за освежавање 

ваздуха; перле за купање; препарати за негу ноктију; 

лак за нокте и средство за одстрањивање лака за 

нокте; шминка; немедицински тоалетни препарати; 

препарати за негу косе; препарати за обликовање 

косе; лосиони за косу; лак за косу; шампон; балзам за 

косу; гел за косу; пена за косу; балзам за усне; 

козметички лосион за сунчање; уља и лосиони за 

сунчање; футроле за ружеве за усне; спреј за тело; 

лагани мирисни спрејеви за тело; средства за бељење 

и друге супстанце за употребу у перионицама; 

препарати за чишћење, полирање, рибање и 

абразивни препарати.  

8  ручни алати и справе којима се ручно управља; 

прибор за јело; хладно оружје; баштенски алат 

[ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за 

гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за 

маникирање; турпије за нокте; справе за полирање 

ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи 

заноктица, пинцете, маказе, бријачи,  увијачи за 

косу,  електрични уређаји за исправљање косе, 

електрични уређаји за коврџање косе, стони прибор, 

наиме, ножеви, виљушке и кашике.  

9  апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати 

и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 
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се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце, 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара; оптичарски производи, 

наиме, наочаре, наочаре за сунце и рамови за наочаре 

и сочива и додаци за наочаре, наиме, футроле и 

држачи;  наочаре за пливање; сигналне звиждаљке; 

спортске пиштаљке; звиждећи аларми; магнетни 

компаси; мерни компаси; компаси за одређивање 

правца, заштитне кациге; заштитне маске за лице за 

спречавање незгода или повреда; маске за заштиту 

од прашине;  индустријски штитници за лице; 

заштитне радне рукавице; заштитне наочаре; торбе 

за лаптопове; навлаке и футроле за ношење 

лаптопова; футроле, заштитне навлаке, носачи и 

постоља за употребу с ручним дигиталним 

уређајима, наиме, са паметним телефонима, 

таблетима и преносивим звучним и видео уређајима 

за репродукцију; ручке, постоља и носачи за ручне 

електронске уређаје, наиме, за паметне телефоне, 

таблете и преносиве звучне и видео уређаје за 

репродукцију; футроле за бубице (слушалице); 

футроле за слушалице; празне усб меморије.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; штапови за ходање; 

бичеви , сарачка и седларска опрема; огрлице, 

повоци и одећа за животиње, ручне торбе, цегери, 

женске ташне, клач ташне, козметичке торбице које 

се продају празне, врећице за куповину за 

вишекратну употребу, новчаници, ранчеви, појасне 

торбице; актовке, актен ташне, путне торбе, сандуци, 

пртљаг, вишенаменске торбе, кишобрани и 

сунцобрани,  ђачке торбе, школске торбе за књиге, 

руксаци;  коферчићи за козметику који се продају 

празни, празни ковчежићи за козметику, футроле за 

кључеве, држачи за кредитне картице, кутије за 

визит карте, кутије за списе у облику торбе (актовке), 

торбе за теретану, торбе за плажу, спортске торбе.  

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; прибор за печење; 

послужавници с ножицама (столићи); плехови за 

торте; сталци за торте; сетови посуда за чување 

зачина, шећера, брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; 

прибор за послуживање, наиме,  секачи за кекс; 

лимови за колаче; посуђе, наиме, дубоки тигањи, 

тигањи, лонци, посуде за кување на пару, вок 

тигањи; посуђе; тањири; чиније; држачи за течни 

сапун; посуде за пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; 

шоље и тацне; посуде за поширање јаја; преса за 

бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни 

прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи, 

шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатула за превртање, 

виљушке за кување; виљушке за послуживање, 

кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за 

ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне 

мешалице, кашике, цедиљке, сита, ђевђири,  кутлаче, 

кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници 

за јело; држачи за салвете за употребу у 

домаћинству; држачи за папирне убрусе за употребу 

у домаћинству; бокали; млинови за со и бибер; 

сланици и биберници; тацне за сервирање; посуде за 

сервирање; послужавници за сервирање; држачи за 

сапун; посуде за сапун; сталци за зачине; чајници; 

неметални послужавници за употребу у 

домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну; 

прибор за купатило, наиме, држачи за чаше; 

отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају 

празне; кутије за пилуле за личну употребу; 

прстенови за салвете; боце за воду које се продају 

празне; четкице за зубе; четке за косу; уметничка 

дела од стакла, порцелана, теракоте или керамике; 

пластични подметачи; подметачи од винила; сламке 

за пиће; кутије прилагођене за козметички прибор 

као што су четке за шминку и апликатори у облику 

штапића за наношење шминке; електрични прибори 

за скидање шминке; неелектрични прибори за 

скидање шминке; апликатори за козметику; 

апликатори за шминку; опремљене козметичке 

торбице; тоалетни несесери, наиме, опремљени 

ковчежићи за козметику; пудријере, кутије које се 

продају празне; сунђери за шминкање; козметички 

сунђери, козметичке четке; четке за пилинг; држачи 

за средства за дезинфекцију руку; кутије за средства 

за дезинфекцију руку; распршивачи етарских уља, 

осим тршчаних распршивача, електрични и 

неелектрични.  

25  одећа, наиме горњи и доњи делови одеће; 

покривала за главу; обућа;  одевни предмети који се 

носе око врата; каишеви; купаћи костими; доњи веш; 

корсети; модна покривала за главу у виду фантомки 

(балаклаве); плетене маске за лице у виду покривала 

за главу; платнена маска у виду покривала за главу; 

јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути; 

блејзери; одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе , 

кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке 

чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде 

мантили; маске за спавање; манжетне кошуља 

[одећа]; знојнице; траке за главу; мараме за главу; 

танке свилене мараме;  бандана мараме; капе  у виду 

покривала за главу; шешири; визири  у виду 

покривала за главу.  
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(210) Ж- 2021-825 (220) 12.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Philip Morris Brands Sàrl , Quai Jeanrenaud 3 , 

2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

FOREST MIST 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-826 (220) 12.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VISTA 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-827 (220) 12.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel , CH 

 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

FOREST FUSION 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-831 (220) 13.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

(731) LG CHEM, LTD., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, KP 

(740) Ђурђе Нинковић, Балканска 49, 11000, Београд 

(540) 

HYRUAN ONE 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

артритиса; фармацеутски производи за лечење 

болести костију; фармацеутски производи за лечење 

реуматизма; фармацеутски производи за лечење 

анкилозирајућег спондилитиса; фармацеутски 

производи за лечење посиријазног артритиса; 

фармацеутски производи за лечење јувенилног 

идиопатског артритиса; фармацеутски производи за 

лечење јувенилне идиопатске псоријазе; 

фармацеутски препарати; фармацеутски препарати 

који делују на централни нервни систем; 

фармацеутски агенси који делују на периферни 

нервни систем; фармацеутски агенси који делују на 

сензорне органе; фармацеутски препарати за 

кардиоваскуларна обољења; хормони за медицинску 

употребу; фармацеутски агенси који делују на 

метаболизам; фармацеутски агенси за лечење лезија 

насталих услед физичке трауме; антибиотски 

препарати; фармацеутски препарати за регулисање 

имунитета; аналгетици; ветеринарски препарати; 

фунгициди; пестициди; хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-931 (220) 25.05.2021. 

(442) 15.06.2021. 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/6a 

Intellectual Property Gazette  2021/6a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

37 

(731) AGROMARKET d.o.o., Краљевачког батаљона 

235/2, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

FEBA 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициде, хербициди, инсектициди.  
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