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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and
international organisations
КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3)
AD Андора
AE Уједињени Арапски
емирати
AF Авганистан
AG Антигва и Барбуда
AI Ангила
AL Албанија
AM Јерменија
AN Холандски Антили
АО Ангола
AR Аргентина
AТ Аустрија
AU Аустралија
АW Аруба
AZ Азербејџан
BA Босна и Херцеговина
BB Барбадос
BD Бангладеш
BE Белгија
BF Горња Волта
BG Бугарска
BH Бахреин
BI Бурунди
BJ Бенин
BM Бермуди
BN Брунеј Даресалам
BO Боливија
BR Бразил
BS Бахами
BT Бутан
BV Буве Острва
BW Боцвана
БY Белорусија
BZ Белизе
CA Канада
CD ДР Конго
CF Централноафричка
Република
CG Конго
CH Швајцарска
CI Обала Слоноваче
CK Кук Острва
CL Чиле
CM Камерун
CN Кина
CО Колумбија
CR Костарика
CU Куба
CV Зеленортска Острва
CY Кипар
CZ Чешка Република
DE Немачка
DJ Џибути
DK Данска

DM Доминика
DO Доминиканска Pепублика
DZ Алжир
EC Еквадор
ЕE Естонија
EG Египат
ЕH Западна Сахара
ЕR Еритреја
ЕS Шпанија
ЕТ Етиопија
FI
Финска
FJ
Фиџи
FK Фокландска Острва
FO Фарска Острва
FR Француска
GA Габон
GB Велика Британија
GD Гренада
GЕ Грузија
GH Гана
GI Гибралтар
GL Гренланд
GM Гамбија
GN Гвинеја
GQ Екваторијална Гвинеја
GR Грчка
GS Јужна Џорџија и Јужна
Сендвичка Острва
GT Гватемала
GW Гвинеја-Бисау
GY Гвајана
HK Хонг Конг
HN Хондурас
HR Хрватска
HT Хаити
HU Мађарска
ID Индонезија
IE
Ирска
IL Израел
IN Индија
IQ Ирак
IR Иран
IS
Исланд
IT
Италија
JM Јамајка
JO Јордан
JP Јапан
KE Кенија
KG Киргизија
KH Камбоџа
KI Кирибати
KM Коморска Острва
KN Сент Киц и Невис
KP ДНР Кореја

KR Република Кореја
КW Кувајт
КY Кајманска Острва
KZ Казахстан
LA Лаос
LB Либан
LC Сент Лусија
LI Лихтенштајн
LK Шри Ланка
LR Либерија
LS Лесото
LT Литванија
LU Луксембург
LV Летонија
LY Либија
МА Мароко
МC Монако
ME Црна Гора
МD Молдавија
МG Мадагаскар
МК Северна Македонија
МL Мали
ММ Мијанмар
MN Монголија
МО Макао
МP Северна Маријанска Острва
МR Мауританија
МS Монтсерат
МТ Малта
МU Маурицијус
МV Малдиви
МW Малави
МX Мексико
МY Малезија
MZ Мозамбик
NA Намибија
NЕ Нигер
NG Нигерија
NI Никарагва
NL Холандија
NO Норвешка
NP Непал
NR Науру
NZ Нови Зеланд
ОМ Оман
PA Панама
PE Перу
PG Папуа Нова Гвинеја
PH Филипини
PK Пакистан
PL Пољска
PT Португалија
PW Палау Острва
PY Парагвај

QA Катар
RS Србија
RO Румунија
RU Руска Федерација
RW Руанда
SA Саудијска Арабија
SB Соломонска Острва
SC Сејшели
SD Судан
SE Шведска
SG Сингапур
SH Света Јелена
SI
Словенија
SK Словачка
SL Сиера Леоне
SM Сан Марино
SN Сенегал
SO Сомалија
SR Суринам
ST Сао Томе и Принсипе
SV Салвадор
SY Сирија
SZ Свазиленд
TC Турска и Каикоска Острва
TD Чад
TG Того
TH Тајланд
ТЈ Таџикистан
ТМ Туркменистан
ТN Тунис
ТО Тонга
ТP Источни Тимор
ТR Турска
ТТ Тринидад и Тобаго
ТV Тувалу
ТW Тајван
ТZ Танзанија
UА Украјина
UG Уганда
US САД
UY Уругвај
UZ Узбекистан
VA Ватикан
VC Сент Винсент и Гренадини
VЕ Венецуела
VG Британска Девичанска
Острва
VN Вијетнам
VU Вануату
WS Самоа
YЕ Јемен
ZА Јужноафричка Република
ZМ Замбија
ZW Зимбабв

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

Recommendation concerning
bibliographic data
relating to trademarks - WIPO St. 60

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification
Reproduction of the mark

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или жига
гаранције
Тродимензионални знак

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-199
(220) 12.02.2020.
(731) Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

OLD SPICE IBIZA
(511) 3 aнтиперспиранти и дезодоранси за личну
употребу.
(210) Ж- 2020-224
(220) 18.02.2020.
(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box No.
4115, Sharjah, AE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TAKE 5

кључеве, торбе за музичке партитуре, козметичке
торбице које се продају празне, кишобрани, огрлице
и повоци за животиње.
35
онлајн малопродајне услуге и услуге
малопродајних објеката у вези са обућом, одећом,
покривалима за главу и одевним додацима,
ранчевима, вишенаменским торбама, ручним
торбама, новчаницима, торбама за лаптоп,
производима за одржавање обуће, наочарима за
сунце,
привесцима
за
кључеве;
пружање
информација потрошачима о производима путем
интернета.
(210) Ж- 2020-324
(220) 27.02.2020.
(731) MORSAL DOO BEOGRAD (SAVSKI
VENAC), Булевар војводе Мишића 17, Београд, RS
(740) Адвокат Алма Ш. Инајетовић, Палмира
Тољатија 5, локал 75, Нови Београд-Београд
(540)

(511) 30 чоколаде, бомбоне, преливи за салату,
мајонез, сирће, кечап и сосови (додаци храни),
сладолед, кафа, чај, какао, шећер, замене за кафу, со,
сенф, зачини, сосови (умаци) од меса, биљни чајеви,
сва напред наведена роба не садржи нити се састоји
од брашна и производа од житарица, меда, меласе
или квасца.
(210) Ж- 2020-301
(220) 25.02.2020.
(731) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, 92626, Costa
Mesa, California , US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) 18 вишенаменске торбе, ранчеви, спортске
торбе, торбе за плажу, цилиндричне текстилне торбе,
курирске торбе, школске торбе, цегер торбе, путне
торбе, торбице које се носе око струка, ручне торбе,
ташне, новчаници, футроле за визиткарте, футроле за
6

(531) 26.03.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, црвена.
(511) 30 кафа, чај, какао и замена кафе, тестенина и
резанци, шећер, брашно и производи од житарица,
хлеб, пецива и кондиторски производи,чоколада,
сладоледи и други јестиви лед, шећер, мед, меласа,
квасац, прашак за пециво, со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинко биље, сирће, сосовии други
додаци јелу, лед (замрзнута вода).
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање.
43 услуге обезбеђивања хране; привремени смештај.
(210) Ж- 2020-388
(220) 10.03.2020.
(731) КАФА ДОБРО ЈУТРО д.о.о., Булевар војводе
Степе 56, 21000, Нови Сад, RS
(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12,
Београд

ЗИС / RS / IPO
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(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, наранџаста, црна.
(511) 36 изнајмљивање некретнина; управљање
непокретностима; издавање пословног простора
[непокретности].
37 чишћење унутрашњости зграда.
(210) Ж- 2020-460
(220) 24.03.2020.
(731) MARERA COWORKING DOO BEOGRADSTARI GRAD, Булевар Војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд, RS
(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд
(540)

(531) 05.07.01; 11.03.04; 25.01.01; 26.01.20; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08
(591) црвена, бела, црна, браон.
(511) 30 кафа.
(210) Ж- 2020-458
(220) 23.03.2020.
(731) MARERA PROPERTIES DOO BEOGRAD,
Булевар Војводе Бојовића бр. 6-8, 11000, Београд, RS
(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд
(540)

(531) 07.01.12; 26.04.02; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, наранџаста, црна.
(511) 36 изнајмљивање некретнина; управљање
непокретностима; издавање пословног простора
[непокретности].
39 изнајмљивање гаража; изнајмљивање простора за
паркирање.

(531) 21.03.01; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.08
(591) црна,зелена,жута,плава, црвена, љубичаста.
(511) 35 изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким радним просторима.
36 изнајмљивање некретнина; издавање пословног
простора
[непокретности];
изнајмљивање
заједничких канцеларија за рад.
39 изнајмљивање гаража; изнајмљивање простора за
паркирање.
43 изнајмљивање просторија за састанке.
(210) Ж- 2020-461
(220) 24.03.2020.
(731) MARERA COWORKING DOO BEOGRADSTARI GRAD, Булевар Војводе Бојовића бр. 6-8,
11000, Београд, RS
(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-459
(220) 24.03.2020.
(731) MARERA PROPERTY MANAGEMENT DOO
BEOGRAD, Булевар Војводе Бојовића бр. 6-8,
11000, Београд, RS
(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05;
29.01.08
(591) црна, црвена, плава, љубичаста.

ЗИС / RS / IPO
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(511) 35 изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким радним просторима.
36 изнајмљивање некретнина; издавање пословног
простора
[непокретности];
изнајмљивање
заједничких канцеларија за рад.
39 изнајмљивање гаража; изнајмљивање простора за
паркирање.
43 изнајмљивање просторија за састанке.
(210) Ж- 2020-472
(220) 19.03.2020.
(731) CHEMPRO DOO BEOGRAD-ZEMUN,
Милутина Миланковића 112/7, 11070,
Нови Београд, RS
(540)

VITASTAR
(511) 1 ђубрива.
(210) Ж- 2020-475
(220) 20.03.2020.
(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.22; 19.03.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) зелена, бела, браон, беж.
(511) 30 пенасти производ са желеом и чоколадним
преливом.
(210) Ж- 2020-476
(220) 26.03.2020.
(731) ВИМПОРТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Д.О.О.
БЕОГРАД, Војводе Степе 285, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Душан Стојменовић, Зрењанински пут
43ј/10, 11210, Београд
(540)
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(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 26.01.15; 26.01.21;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, наранџаста.
(511) 7 машине за прање судова; апарати за прање;
машине за прање веша;
миксери, електрични.
9 преносиви мултимедијални читачи, плејери; ДВД
плејери; слушалице; радио апарати; монитори
(компјутерска опрема); телевизијски апарати; аудио
и
видео
пријемници;
телефонски
апарати;
фотографке камере; кутије за звучнике; звучници;
рачунари; УСБ приклучци; паметни сатови.
11 фрижидери; клима уређаји; апарати за грејање,
електрични; радијатори, електрични.
(210) Ж- 2020-477
(220) 27.03.2020.
(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C), P.O. Box
22550, Doha, QA
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, златна, сива, бела.
(511) 35
оглашавање, укључујући управљање,
руковођење, организацију и надзор купаца,
пословних и корпоративних попуста и подстицаја;
услуге претплате у клубско чланство; промоција
роба и услуга других путем програма попуста и
програма подстицајних награда при чему се бодови
за куповину додјељују за куповине или путовања
која су учињене од стране чланова претплатника
продаваца или путовања извршена од стране
претплатника чланица, а која се потом могу
откупити за робу и путовања.
39 авионски превоз путника, пакета, поште, карга и
терета; специјализоване авио-услуге које се пружају
у оквиру програма за фреквентније путнике авиокомпанија, наиме бесплатни авионски превоз, боља
класа седишта, унапређивање лета, посебан
корпоративни поздрав за клијенте на контролним
пунктовима и на укрцавању, посебне туристичке
понуде хотела и изнајмљивања аутомобила, и
награде умањења за пређену километражу; услуге
туристичких
путовања,
наиме,
организовање
туристичких аранжмана, организовање туристичких
обилазака; компјутерска резервација и безпапирно
издавање карата за услуге авионског превоза.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2020-478
(220) 27.03.2020.
(731) E. I. du Pont de Nemours and Company, 974
Centre Road, 19805, Wilmington, Delaware, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о. ,
Булевар Ослобођења 87 , 11040, Београд
(540)

FONTELIS
(511) 5 фунгициди за употребу у пољопривреди.
(210) Ж- 2020-480
(220) 31.03.2020.
(731) Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing
Boulevard, 08628, EWING NJ, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

VIVISCAL
(511) 3
лосиони и шампони за негу косе.
5 лосиони и шампони за негу косе, медицински
и/или који садрже витамине; лосиони и тоници за
раст косе, медицински и/или који садрже витамине;
таблете против губитка косе; таблете за раст косе и
за негу косе, које садрже витамине.
(210) Ж- 2020-481
(220) 31.03.2020.
(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street,
Suite 1000, 19801, Wilmington, Delaware , US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
(591) сива, бела, жута, наранџаста, црвена,
љубичаста, плава, зелена.
(511) 41
услуге образовања и забаве, наиме
пружање, приказивање и показивање аудиовизуелног садржаја који је уживо или је унапред
снимљен а из области извештавања о актуелним
догађајима, вести, разоноде, спорта, комедије, драме,
музике и музичких видео записа; пружање вебсајта
који садржи аудио-визуелни садржај који се емитује
уживо или је унапред снимљен, наиме игране
филмове, телевизијски програм, видео записе,
музичке видео записе и музику и видео клипове,
ЗИС / RS / IPO

Ж
аудио клипове, музичке клипове, филмске клипове и
фотографије а из области извештавања о актуелним
догађањима, вести, разоноде, спорта, комедије,
драме, музике и музичких видео записа; пружање
вебсајтова са видео и интерактивним играма;
пружање интерактивних интернет игара; пружање
онлајн информација путем бежичних мрежа,
интернета, глобалних, регионалних и локалних
рачунарских мрежа, а у вези са темама играних
филмова, телевизијских програма, видео записа,
музичких видео записа и музике; обезбеђивање
онлајн интерактивних извора и програмских водича
у вези са темама играних филмова, телевизијских
програма, видео садржаја, музичких спотова и
музике прилагођене програмским преференцијама
гледалаца; услуге електронске издавачке делатности,
наиме онлајн објављивање текстова, графике,
фотографија, слика и аудио-визуелних дела других
за стриминг или преузимање која садрже
извештавање о актуелним догађајима, вести,
разоноду, спорт, комедију, драму, музику и музичке
видео записе; производња и дистрибуција аудиовизуелних дела, односно филмова, телевизијских
програма, видео записа, музичких видео садржаја,
музике и интернет аудио емисија, за стриминг или
преузимање из области извештавања о актуелним
догађајима, вести, забаве, спорта, комедије, драме,
музике и музичких видео записа; изнајмљивање
аудио-визуелних дела, наиме филмова, телевизијских
програма, видео записа, музицких видео записа,
музике и интернет аудио емисија, из области вести,
разоноде, спорта, комедије, драме, музике и
музичких видео записа; изнајмљивање видео игара;
производња и дистрибуција софтвера за видео и
рачунарске игре; пружање блогова у облику онлајн
часописа путем интернета који садрже извештавање
о актуелним догађајима, веести, разоноду, спорт,
комедију, драму, музику и музичке видео записе.
(210) Ж- 2020-482
(220) 31.03.2020.
(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street,
Suite 1000, 19801, Wilmington, Delaware, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
10040, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
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Ж
(591) сива, бела, жута, наранџаста, црвена,
љубичаста, плава, зелена.
(511) 38 емитовање и пренос уживо и унапред
снимљених аудио-визуелних, мултимедијалних и
дигиталних садржаја за остале путем бежичних
мрежа, интернета, кабла, сателита и глобалних,
регионалних и локалних рачунарских мрежа из
области вести, забаве, спорта, комедије, драме,
музике и музичких видео записа; пренос и испорука
уживо и унапред снимљених аудио-визуелних,
мултимедијалних и дигиталних садржаја за друге
путем бежичних мрежа, интернета, кабла, сателита и
глобалних, регионалних и локалних рачунарских
мрежа; пренос и испорука гласа, података, слика,
сигнала, порука и информација; пренос и испорука
аудио-визуелних, мултимедијалних и дигиталних
садржаја који се не могу и оних који се могу
преузимати са интернета у облику дугометражних
филмова, филмова делимичне дужине и клипова,
телевизијских програма, видео записа, музичких
видео записа и музике; пренос и испорука видео и
интерактивних игара; услуге подцаста и интернет
преноса; пружање приступа онлајн форумима,
причаоницама, списковима адреса за пренос и
испоруку порука и блогова путем бежичних мрежа,
интернета, кабла, сателита и глобалних, регионалних
и локалних рачунарских мрежа; пружање онлајн
електронских огласних табли за пренос и испоруку
порука међу корисницима из области општег
интересовања; услуге размене порука на мрежи;
пружање онлајн форума и спискова адреса за пренос
и испоруку порука са извештајима о тренутним
догађајима, забави, спорту, комедији, драми, музици
и
музичким
видео
записима;
управљање
телевизијским мрежама и каналима.
(210) Ж- 2020-483
(220) 31.03.2020.
(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street,
Suite 1000, Wilmington, Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, Београд
(540)
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(511) 9
софтверске апликације за мобилне
електронске уређаје и преносиве електронске
уређаје, наиме, мобилне телефоне, целуларне
телефоне, паметне телефоне, ручне конзоле за игру,
таблет рачунаре, лаптоп и ноутбук рачунаре;
рачунарски софтвер, наиме репродуктори аудиовизуелног медијског садржаја који се могу
преузимати са интернета; софтвер за претраживање и
означавање видео записа; рачунарски софтвер за
стриминг аудио-визуелног медијског садржаја на
мобилним електронским уређајима и рачунарима;
софтвер за праћење и оптимизацију огласа;
рачунарски програми за видео игре; програми за
интерактивне игре; софтверска платформа за
пружање програмских интерфејса трећим лицима
како би приступили садржају интернет страница и
подацима за развој вебсајта и развој вебсајт
апликације; интерактивне игре, и то рачунарски
програми и програми за видео игрице са садржајем
из филмова, телевизијских програма или музичких
видео записа; дигитални медији, наиме, аудиовизуелни медијски садржај који се може преузимати
са интернета а из области вести, забаве, спорта,
комедије, драме, музике и музичких видео записа;
унапред снимљени медији, односно меморије без
покретних делова и полупроводничке меморије, хард
дискови и дискови, магнетске меморије, хард
дискови и дискови, флеш или УСБ прикључци,
меморијске картице, меморијски стикови, ДВД-ови,
ЦД-ови, оптички дискови, интерактивни дискови са
музиком и музичким видео записима, видео касете и
аудио касете и ласерски дискови с вестима, забавом,
спортом, комедијом, драмом, музиком и музичким
видео записима.
(210) Ж- 2020-489
(220) 02.04.2020.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE 198081674 , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LUCKIES UPSIZED

(531) 24.17.02; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
(591) сива, бела, жута, наранџаста, црвена,
љубичаста, плава, зелена.
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(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани
дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за
дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре;
цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају.

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2020-490
(220) 02.04.2020.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

RIVIAN
(511) 9 интерфејси за рачунаре; рачунарски програм
за дизајн корисничког интерфејса; бежично повезани
електрични апарат на батерије са уграђеним
софтвером и фирмвером, који се могу даљински
ажурирати,
за
складиштење
и
пражњење
складиштене електричне енергије који се користи у
становима и зградама; електрични апарат на батерије
са уграђеним софтвером и фирмвером, који се могу
даљински ажурирати, за складиштење и пражњење
складиштене електричне енергије а који се снабдева
путем електро-мреже или са другог извора за
производњу електричне енергије и служи за
стабилизацију и
задовољавање
потреба
за
електричном енергијом и циљева њене употребе;
рачунарски софтвер за надгледање, оптимизацију и
регулисање складиштења и пражњења складиштене
енергије у и са таквог бежично повезаног
електричног апарата на батерије; батерије за
снабдевање електричном енергијом за моторе
електричних возила; конектори за електричну
енергију који се монтирају на зид а служе за
напајање електричних возила; мобилни утични
конектори за електричну енергију за напајање
електричних возила; софтвер у облику мобилне
апликације, који се може преузети, за праћење
електричног напајања и статуса возила и даљинску
контролу возила; софтвер који се може преузети у
облику софтвера за оперативни систем возила;
навигациони апарати за возила (путни рачунари);
уређај за локацију возила и опоравак програмиран да
користи глобални позиционирајући систем (ГПС) и
мобилне телекомуникације; радио апарати за возила;
противпровални аларми; пуњачи за батерије за
употребу са батеријама возила; темпомати за
моторна возила; опрема за безбедност возила, наиме
електронски монитори вибрација, удара, кретања,
угла, температуре и напона; опрема за безбедност
возила, наиме систем за надзор возила на путном
рачунару који се састоји од камера и монитора за
откривање и елиминисање мртвих тачака са обе
стране возила; бежични примопредајници са
технологијом за сакупљање и приказ статуса и
праћење свих типова возила у локалном окружењу;
батерије, електричне, за возила; опрема за
безбедност возила, наиме електронски монитори
притиска у гумама; опрема за безбедност возила,
наиме сензори и камере за кретање уназад; јединице

ЗИС / RS / IPO

Ж
за балансирање гума за копнена возила; систем
уласка без кључа и систем паљења без кључа за
аутомобиле који се састоји од микропроцесора,
електронског пријемника сигнала и даљинског
управљача са електронским преносником сигнала;
брзиномер за возила; радарски детектори објеката за
употребу на возилима; ГПС сензор који се монтира
на возило за утврђивање брзине кретања возила;
пуњачи батерија за мобилне телефоне за употребу у
возилима; делови мотора возила, наиме термостати;
аудио опрема за возила, наиме стерео уређаји,
звучници, појачала, еквилајзери, скретнице и
кућишта за звучнике; УСБ прикључци за пуњење за
употребу у возилу; електричне браве за возила;
ретровизорске камере за возила; контрола клима
уређаја у возилу; бежични контролори за даљински
надзор и контролу функција и статуса других
електричних, електронских и механичких уређаја и
система, наиме, система за акумулатор, сигурност,
светла, праћење и безбедност; даљински управљачи
за покретање возила; систем за лоцирање, праћење и
безбедност возила који се састоји од антене и радио
предајника који се поставља у возило; регулатори
напона у возилима; аудио опрема за возила, наиме
звучници
за
аутомобилске
аудио
системе;
навигациони инструменти за возила (путни
рачунари); електрични конектори за повезивање
приколице са моторним возилом; акумулатори за
возила; електрични апарати, наиме станице за
пуњење електричних возила; компјутеризовани
уређаји за анализу мотора возила; продужни каблови
за употребу у возилима; исправљачи за употребу у
возилима; електрични каблови за употребу у
возилима; акумулатори, електрични, за возила;
термостати за возила; аутоматски индикатори ниског
притиска у гумама возила; уређаји за бележење
километраже у возилима; даљински управљачи за
управљање алармима возила.
12 копнена возила и делови и додаци за иста, наиме,
саставни делови и компоненте за погонске склопове
у виду електричних мотора, мењача и осовина;
каросерије за моторна возила; мреже за пртљаг за
возила; цераде кројене за возила; ланци против
клизања за возила; флеке за поправку гума за возила;
пумпе за надувавање гума за возила; лајсне за
унутрашњост аутомобила; панели за унутрашњост
аутомобила; кожне пресвлаке по наруџбини за
возила; оквири за регистарске таблице; држачи за
регистарске таблице; тапацирунзи за возила;
електрична копнена возила; делови за електрична
возила, наиме, мотори; делови за електрична возила,
наиме, ретровизори, брисачи и врата пртљажника;
возила високих перформанси која се у потпуности
покрећу електричним батеријама; седишта за возила;
раткапне за возила; точкови за возила; тапацирунзи
за возила; волани за возила; мотори за копнена
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возила; кровни
носачи,
амортизери, опруге,
стабилизатори, и вешања, све за возила; панели са
лајснама за каросерије возила; кочиона клешта за
копнена возила; навлаке за седишта за возила; носачи
мотора за возила; унапред дизајниране фолије од
винила специјално прилагођене за возила; делови за
возила, наиме, црева за серво управљање; ознаке за
возила; јастуци за седишта возила; склопови за осовине
точкова за возила; носачи за скије за возила; огледала за
возила, наиме ретровизори; зупчаници за рикверц за
копнена возила; специјално направљене куке за возила
за држање додатака за возила; ветробранска стакла за
возила; уређаји против крађе возила; гуме за возила;
унутрашње гуме за возила; уређаји за надувавање гума;
пластични делови за возила, наиме, испупчене украсне
и заштитне пластичне лајсне за унутрашњост и
спољашност возила; копнена возила, наиме електрични
аутомобили, камиони и теренска возила; хаубе за
возила; шасије за возила; заштитне пресвлаке за
седишта возила; делови за поправку саставних делова
камиона и других моторних возила; механизми
погонског склопа возила који се састоје од квачила,
мењача, погонске осовине и диференцијала; поклопци
за мењаче за копнена возила; плоче за монтирање
мењача за моторна возила; кућишта мењача за моторна
возила; полуге за вучу возила; завесице за точкове
возила; степенице које се каче на копнена возила; вучне
полуге за возила; фелне за точкове возила и њихови
саставни делови; АТВ возила; сензори за копнена
возила, наиме, електрични сензори за обртни моменат
серво управљања, који се продају као компонента
система серво управљања; фелне за точкове возила;
склопови мењача за копнена возила; кочнице за возила;
каросерије возила; мењачи за копнена возила; делови
возила, наиме, визири за ветробранска стакла; делови
возила, наиме, визири за заштиту од сунца; делови
возила, наиме, управљачке руке; делови возила, наиме,
куглични зглобови; делови возила, наиме, носачи
вешања; делови возила, наиме, хомокинетички
зглобови; спољни делови вентила за гуме возила;
делови за копнена возила, наиме, диференцијали;
штитници за хаубе као саставни део возила; погонске
осовине за копнена возила; кочионе сајле за возила;
кочиони добоши за копнена возила; кочиона клешта за
копнена возила; делови вешања за копнена возила,
наиме, гибњеви; делови вешања за копнена возила,
наиме, завојне опруге; метлице брисача ветробранског
стакла за возила; хидраулична кола за возила; делови
вешања за копнена возила, наиме, носачи гибњева;
кожне пресвлаке по наруџби за возила; кочиони
дискови за возила; држачи за шоље за употребу у
возилима; мењачи за копнена возила и заменски делови
за иста; каишеви за мењаче за копнена возила; системи
вешања за копнена возила; куглични лежајеви за
копнена возила; стаклени прозори за возила; аларми
против крађе возила; метална роба за кочнице возила;
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носачи бицикала за возила; комплети за подизање
осовина за копнена возила; осовински лежајеви за
копнена возила; кочнице са дисковима за копнена
возила; кровни кофери за копнена возила; теренска
возила; ваздушни јастуци за возила; прозори за возила;
сигурносни појасеви за употребу на седиштима возила;
вентили за гуме возила; сирене за возила; делови за
копнена возила, наиме, погонски каишеви; квачила за
копнена возила; цераде кројене за аутомобиле и
камионе за потребе заштите од временских неприлика;
наслони за главу за возила; ваздушни јастуци који се
надувавају за употребу у возилима за спречавање
повреда у незгодама; погонски ланци за копнена
возила; додатна опрема за аутомобиле, наиме, торбе,
мреже и послужавници за организацију у аутомобилу
специјално прилагођени за монтирање у возилима;
сигурносни појасеви за седишта возила; кочионе облоге
за копнена возила; делови за копнена возила, наиме
осовине; делови за копнена возила, наиме погонски
зупчаници; метални делови за возила, наиме, украсне и
заштитне лајсне од метала за унутрашњост и
спољашњост аутомобила; електрична возила, наиме
аутомобили, камиони и теренска возила; бицикли;
резервни аларми за упозорење за возила; дискови за
точкове возила; централне браве за моторна возила;
алармни системи за моторна возила; волански системи
за копнена возила и делови за исте; спојлери за возила;
бочни прагови за возила; ваздушни јастуци; амортизери
за аутомобиле; браници за аутомобиле; кровни носачи
пртљага и терета за возила; цераде кројене за возила;
делови за копнена возила, наиме, прагови; делови за
копнена возила, наиме, завесице за точкове возила;
делови за копнена возила, наиме, блатобрани; делови за
возила, наиме, амортизери; врата за возила; ручице за
мигавце за возила; чепови за резервоаре за копнена
возила; прекривачи за регистарске таблице за возила;
панели за врата возила.
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(511) 9 интерфејси за рачунаре; рачунарски програм
за дизајн корисничког интерфејса; бежично повезани
електрични апарат на батерије са уграђеним
софтвером и фирмвером, који се могу даљински
ажурирати,
за
складиштење
и
пражњење
складиштене електричне енергије који се користи у
становима и зградама; електрични апарат на батерије
са уграђеним софтвером и фирмвером, који се могу
даљински ажурирати, за складиштење и пражњење
складиштене електричне енергије а који се снабдева
путем електро-мреже или са другог извора за
производњу електричне енергије и служи за
стабилизацију и
задовољавање
потреба
за
електричном енергијом и циљева њене употребе;
рачунарски софтвер за надгледање, оптимизацију и
регулисање складиштења и пражњења складиштене
енергије у и са таквог бежично повезаног
електричног апарата на батерије; батерије за
снабдевање електричном енергијом за моторе
електричних возила; конектори за електричну
енергију који се монтирају на зид а служе за
напајање електричних возила; мобилни утични
конектори за електричну енергију за напајање
електричних возила; софтвер у облику мобилне
апликације, који се може преузети, за праћење
електричног напајања и статуса возила и даљинску
контролу возила; софтвер који се може преузети у
облику софтвера за оперативни систем возила;
навигациони апарати за возила (путни рачунари);
уређај за локацију возила и опоравак програмиран да
користи глобални позиционирајући систем (ГПС) и
мобилне телекомуникације; радио апарати за возила;
противпровални аларми; пуњачи за батерије за
употребу са батеријама возила; темпомати за
моторна возила; опрема за безбедност возила, наиме
електронски монитори вибрација, удара, кретања,
угла, температуре и напона; опрема за безбедност
возила, наиме систем за надзор возила на путном
рачунару који се састоји од камера и монитора за
откривање и елиминисање мртвих тачака са обе
стране возила; бежични примопредајници са
технологијом за сакупљање и приказ статуса и
праћење свих типова возила у локалном окружењу;
батерије, електричне, за возила; опрема за
безбедност возила, наиме електронски монитори
притиска у гумама; опрема за безбедност возила,
наиме сензори и камере за кретање уназад; јединице
за балансирање гума за копнена возила; систем
уласка без кључа и систем паљења без кључа за
аутомобиле који се састоји од микропроцесора,
електронског пријемника сигнала и даљинског
управљача са електронским преносником сигнала;
брзиномер за возила; радарски детектори објеката за
употребу на возилима; ГПС сензор који се монтира
на возило за утврђивање брзине кретања возила;
пуњачи батерија за мобилне телефоне за употребу у
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возилима; делови мотора возила, наиме термостати;
аудио опрема за возила, наиме стерео уређаји,
звучници, појачала, еквилајзери, скретнице и
кућишта за звучнике; УСБ прикључци за пуњење за
употребу у возилу; електричне браве за возила;
ретровизорске камере за возила; контрола клима
уређаја у возилу; бежични контролори за даљински
надзор и контролу функција и статуса других
електричних, електронских и механичких уређаја и
система, наиме, система за акумулатор, сигурност,
светла, праћење и безбедност; даљински управљачи
за покретање возила; систем за лоцирање, праћење и
безбедност возила који се састоји од антене и радио
предајника који се поставља у возило; регулатори
напона у возилима; аудио опрема за возила, наиме
звучници
за
аутомобилске
аудио
системе;
навигациони инструменти за возила (путни
рачунари); електрични конектори за повезивање
приколице са моторним возилом; акумулатори за
возила; електрични апарати, наиме станице за
пуњење електричних возила; компјутеризовани
уређаји за анализу мотора возила; продужни каблови
за употребу у возилима; исправљачи за употребу у
возилима; електрични каблови за употребу у
возилима; акумулатори, електрични, за возила;
термостати за возила; аутоматски индикатори ниског
притиска у гумама возила; уређаји за бележење
километраже у возилима; даљински управљачи за
управљање алармима возила.
12 копнена возила и делови и додаци за иста, наиме,
саставни делови и компоненте за погонске склопове
у виду електричних мотора, мењача и осовина;
каросерије за моторна возила; мреже за пртљаг за
возила; цераде кројене за возила; ланци против
клизања за возила; флеке за поправку гума за возила;
пумпе за надувавање гума за возила; лајсне за
унутрашњост аутомобила; панели за унутрашњост
аутомобила; кожне пресвлаке по наруџбини за
возила; оквири за регистарске таблице; држачи за
регистарске таблице; тапацирунзи за возила;
електрична копнена возила; делови за електрична
возила, наиме, мотори; делови за електрична возила,
наиме, ретровизори, брисачи и врата пртљажника;
возила високих перформанси која се у потпуности
покрећу електричним батеријама; седишта за возила;
раткапне за возила; точкови за возила; тапацирунзи
за возила; волани за возила; мотори за копнена
возила; кровни носачи, амортизери, опруге,
стабилизатори, и вешања, све за возила; панели са
лајснама за каросерије возила; кочиона клешта за
копнена возила; навлаке за седишта за возила;
носачи мотора за возила; унапред дизајниране
фолије од винила специјално прилагођене за возила;
делови за возила, наиме, црева за серво управљање;
ознаке за возила; јастуци за седишта возила;
склопови за осовине точкова за возила; носачи за
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скије за возила; огледала за возила, наиме
ретровизори; зупчаници за рикверц за копнена
возила; специјално направљене куке за возила за
држање додатака за возила; ветробранска стакла за
возила; уређаји против крађе возила; гуме за возила;
унутрашње гуме за возила; уређаји за надувавање
гума; пластични делови за возила, наиме, испупчене
украсне и заштитне пластичне лајсне за
унутрашњост и спољашност возила; копнена возила,
наиме електрични аутомобили, камиони и теренска
возила; хаубе за возила; шасије за возила; заштитне
пресвлаке за седишта возила; делови за поправку
саставних делова камиона и других моторних возила;
механизми погонског склопа возила који се састоје
од квачила, мењача, погонске осовине и
диференцијала; поклопци за мењаче за копнена
возила; плоче за монтирање мењача за моторна
возила; кућишта мењача за моторна возила; полуге
за вучу возила; завесице за точкове возила;
степенице које се каче на копнена возила; вучне
полуге за возила; фелне за точкове возила и њихови
саставни делови; АТВ возила; сензори за копнена
возила, наиме, електрични сензори за обртни
моменат серво управљања, који се продају као
компонента система серво управљања; фелне за
точкове возила; склопови мењача за копнена возила;
кочнице за возила; каросерије возила; мењачи за
копнена возила; делови возила, наиме, визири за
ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за
заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке
руке; делови возила, наиме, куглични зглобови;
делови возила, наиме, носачи вешања; делови
возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни
делови вентила за гуме возила; делови за копнена
возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе
као саставни део возила; погонске осовине за
копнена возила; кочионе сајле за возила; кочиони
добоши за копнена возила; кочиона клешта за
копнена возила; делови вешања за копнена возила,
наиме, гибњеви; делови вешања за копнена возила,
наиме,
завојне
опруге;
метлице
брисача
ветробранског стакла за возила; хидраулична кола за
возила; делови вешања за копнена возила, наиме,
носачи гибњева; кожне пресвлаке по наруџби за
возила; кочиони дискови за возила; држачи за шоље
за употребу у возилима; мењачи за копнена возила и
заменски делови за иста; каишеви за мењаче за
копнена возила; системи вешања за копнена возила;
куглични лежајеви за копнена возила; стаклени
прозори за возила; аларми против крађе возила;
метална роба за кочнице возила; носачи бицикала за
возила; комплети за подизање осовина за копнена
возила; осовински лежајеви за копнена возила;
кочнице са дисковима за копнена возила; кровни
кофери за копнена возила; теренска возила;
ваздушни јастуци за возила; прозори за возила;
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сигурносни појасеви за употребу на седиштима
возила; вентили за гуме возила; сирене за возила;
делови за копнена возила, наиме, погонски каишеви;
квачила за копнена возила; цераде кројене за
аутомобиле и камионе за потребе заштите од
временских неприлика; наслони за главу за возила;
ваздушни јастуци који се надувавају за употребу у
возилима за спречавање повреда у незгодама;
погонски ланци за копнена возила; додатна опрема за
аутомобиле, наиме, торбе, мреже и послужавници за
организацију у аутомобилу специјално прилагођени
за монтирање у возилима; сигурносни појасеви за
седишта возила; кочионе облоге за копнена возила;
делови за копнена возила, наиме осовине; делови за
копнена возила, наиме погонски зупчаници; метални
делови за возила, наиме, украсне и заштитне лајсне
од метала за унутрашњост и спољашњост
аутомобила; електрична возила, наиме аутомобили,
камиони и теренска возила; бицикли; резервни
аларми за упозорење за возила; дискови за точкове
возила; централне браве за моторна возила; алармни
системи за моторна возила; волански системи за
копнена возила и делови за исте; спојлери за возила;
бочни прагови за возила; ваздушни јастуци;
амортизери за аутомобиле; браници за аутомобиле;
кровни носачи пртљага и терета за возила; цераде
кројене за возила; делови за копнена возила, наиме,
прагови; делови за копнена возила, наиме, завесице
за точкове возила; делови за копнена возила, наиме,
блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери;
врата за возила; ручице за мигавце за возила; чепови
за резервоаре за копнена возила; прекривачи за
регистарске таблице за возила; панели за врата
возила.
(210) Ж- 2020-498
(220) 26.03.2020.
(731) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

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

(540)

(210) Ж- 2020-545
(220) 22.04.2020.
(731) Multivista Systems LLC, a Delaware limited
liability company, 5345 Spring Valley Road, 75254 ,
Dallas, Texas , US
(740) Адвокат Бојан Шундерић, Палмотићева 16а,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-548
(220) 16.04.2020.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виногрсдска 52а,
Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5,
11000 Београд
(540)

MULTIVISTA
(511) 35
припрема пословних извештаја и
документације у виду фотографија, видео снимака,
ласерског скенирања, дигиталних слика и евиденција
о грађевинским активностима и активностима
бродоградње, као и о постојећим објектима.
41 фотографске услуге; услуге снимања аудио и
видео записа; услуге производње видео снимака;
видеографске услуге; ваздушна фотографија; услуге
прављења дигиталних слика.
42 обезбеђивање привременог коришћења софтвера
за документацију који се не може преузимати,
управљање пројектима и контрола у области
грађевине, управљања објектима и бродоградње;
обезбеђивање приступа садржају дигиталних медија
и интерактивним цртежима градилишта/локације
ради коришћења у области грађевине, управљања
објектима и бродоградње; услуге софтвера као
услуге (СААС) које нуде софтвер у области
грађевинарства,
управљања
објектима
и
бродоградње; обезбеђивање привременог коришћења
софтверске апликације на интернету за креирање,
преглед, руковање и објављивање 3Д модела.
(210) Ж- 2020-547
(220) 16.04.2020.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виногрсдска 52а,
Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.03.02; 05.05.21; 26.01.09; 26.01.20; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива, зелена, жута
(511) 29 јестива уља и масти.

(531) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.06
(591) сива, светло плава, бела
(511) 32 вода за пиће, минерална вода, газирана
минерална вода, вода са аромом, газирана вода са
аромом.
(210) Ж- 2020-549
(220) 16.04.2020.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виногрсдска 52а, Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5,
11000 Београд
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, светло плава, бела, зелена, црвена
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(511) 3 посластице у козметичке сврхе, наиме
жвакаће гуме, бомбоне дражеје пеперминта, ситне
спороотапајуће бомбоне и пастиле за чишћење и
бељење зуба, листићи и спрејеви за освежавање даха.
30 жвакаће гуме, жвакаће гуме од којих могу да се
праве велики балони, бомбоне, дражеје пеперминта,
ситне спороотапајуће бомбоне и пастиле.
(210) Ж- 2020-553
(220) 23.04.2020.
(731) MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD-STARI
GRAD, Трг Николе Пашића 7, 11000, Београд, RS
(740) Љубомир Дабовић, Трг Николе Пашића 7,
11000, Београд
(540)

(531) 02.03.11; 02.03.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, црвена, плава.
(511) 16: дневне новине; новине; новине са великим
тиражом;
фотографије
штампане;
штампане
брошуре; штампане етикете за пртљаг; штампане
иновативне етикете за винске боце; штампане књиге
са нотама; штампане периодичне публикације;
штампане публикације; штампане ствари.
38: аудио емитовање путем интернета и других
комуникацијских мрежа; бежични електронски пренос
гласовних сигнала, података, факсимила, слика и
информација; видео емитовање путем интернета; видео
пренос путем дигиталних мрежа; дигитални пренос
података путем интернета; електронска достава слика и
фотографија путем глобалне рачунарске мреже;
електронска комуникација путем причаоница, линија за
ћаскање интернет форума; електронска размена порука
путем линија за ћаскање, причаоница и интернет
форума; електронски и дигитални пренос гласа,
података, слика, сигнала и порука; електронски пренос
аудио, видео и осталих података и докумената између
рачунара; електронски пренос вести; емитовање видео
записа путем интернета и других комуникацијских
мрежа; емитовање видео и аудио програма путем
интернета; емитовање видео и аудио садржаја путем
интернета; емитовање и пренос програма кабловске
телевизије; емитовање и пренос радијских програма;
емитовање и пренос телевизијских програма;
емитовање и пренос телевизијских програма који се
плаћају по гледању; емитовање кабловске телевизије;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање
програма
кабловске
телевизије; емитовање програма путем глобалне
рачунарске мреже; емитовање програма путем
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интернета; емитовање радијских и телевизијских
програма; емитовање радио и телевизијских
програма; емитовање радио и телевизијских
програма путем кабловских или бежичних мрежа;
емитовање радио и телевизијских програма путем
сателита; кабловски пренос звукова, слика, сигнала и
података; комуникација путем радио, телеграфског,
телефонског и телевизијског преноса; новинске
агенције; пренос, емитовање и пријем аудио
садржаја, видео садржаја, непокретнх и покретних
слика, текста и података; пренос информација.
41: издавање билтена; издавање електронских књига и
он-лајн периодичних часописа; издавање електронских
књига и он-лајн часописа; издавање електронских
онлајн периодичних издања; издавање електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање интернет часописа; издавање и уређивање
књига, новина и периодичних часописа; издавање и
уређивање књига, новина и часописа; издавање и
уређивање новина; издавање и уређивање штампаног
материјала; издавање календара; издавање каталога;
издавање књига и магазина; издавање књига и
часописа; издавање књига, магазина, годишњака и
журнала; издавање књига, периодичних издања,
часописа, новина и билтена; издавање књига, часописа
и новина на интернету; издавање новина; издавање
периодичних часописа, каталога и проспеката;
издавање часописа; издавање часописа у електронском
формату; издавање часописа у електронском формату
на интернету; издавање штампаног материјала;
мултимедијално издавање магазина, часописа и новина;
мултимедијално издавање штампаног материјала;
продукција телевизијских програма, телевизијских
програма за мобилне телефоне и радијских програма;
продукција фимова, видео садржаја, радијског и
телевизијског
програма;
производња
програма
телевизије, мобилне телевизије и радио програма
(210) Ж- 2020-554
(220) 15.04.2020.
(731) WOLKABOUT DOO NOVI SAD, Булевар
Јована Дучића 15, 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 01.15.11; 24.17.17; 27.05.04; 27.05.21
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/7a
Intellectual Property Gazette 2020/7a
(511) 9 мерни инструменти, електрични; рачунарски
софтвер, снимљени; рачунарски програми, који се
могу преузимати; апликације за рачунарске софтвере
које се могу преузимати; компјутерски хардвер;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване.
35 прикупљање информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података.
38 комуникација преко рачунарских Терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; пренос дигиталних датотека.
42 рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарског
софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; саветовање
у области дизајна и развоја рачунарског хардвера;
графички дизајн; контрола квалитета; одржавање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дизајнирање рачунарских система; израда и одржавање
веб страница за друге; саветовање у области рачунарског
софтвера; саветовање у вези информационих
технологија; електронско похрањивање података;
рачунарство у облаку; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије.
(210) Ж- 2020-555
(220) 15.04.2020.
(731) WOLKABOUT DOO NOVI SAD, Булевар
Јована Дучића 15, 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 24.17.17; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21
(511) 9 мерни инструменти, електрични; рачунарски
софтвер,
снимљени;
компјутерски
хардвер;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване.
35 прикупљање информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података.
38 комуникација преко рачунарских Терминала;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; пренос дигиталних датотека.
42 дизајнирање рачунарског софтвера; саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског хардвера;
графички дизајн; контрола квалитета; анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарских
система; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];

ЗИС / RS / IPO

Ж
саветовање у вези информационих технологија;
електронско похрањивање података; рачунарство у
облаку; саветодавне услуге из области компјутерске
технологије.
(210) Ж- 2020-556
(220) 15.04.2020.
(731) WOLKABOUT DOO NOVI SAD, Булевар
Јована Дучића 15, 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 мерни инструменти, електрични; рачунарски
софтвер, снимљени; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; рачунарске
софтверске платформе, снимљене или даунлодоване.
35 прикупљање информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података.
38 комуникација преко мреже оптичких влакана;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; пренос дигиталних датотека
42 рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарског
софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; саветовање
у области дизајна и развоја рачунарског хардвера;
контрола квалитета; анализе рачунарских система;
дизајнирање рачунарских система; саветовање у области
рачунарског
софтвера;
саветовање
у
вези
информационих технологија; електронско похрањивање
података; рачунарство у облаку; саветодавне услуге из
области компјутерске технологије; развој рачунарских
платформи.
(210) Ж- 2020-558
(220) 17.04.2020.
(731) Горан Бабић, Стевана Момчиловића 18б,
Нови Сад, RS
(740) Ненад Цвјетићанин, адвокат , Јурија Гагарина
127/91, 11070 Нови Београд
(540)
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Ж
(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.11
(591) пурпурна
(511) 5 дијететска храна прилагођена за медицинске
намене, замрзнута-сушена храна прилагођена за
медицинске сврхе, дехидрисана храна прилагођена за
медицинске
сврхе,
хомогенизована
храна
прилагођена за медицинске сврхе, скроб за
дијететске или фармацеутске потребе, биљна влакна,
дијететска, беланчевине као дијететски додаци, семе
лана као додатак исхрани, пшеничне клице као
додатак исхрани, матични млеч као додатак исхрани,
прополис као додатак исхрани, глукоза као додатак
исхрани, лецитин као дијететски додатак, алгинати
као дијететски додаци.
30 млевени овас, ољуштени овас, храна на бази овса,
овсене пахуљице, пића на бази какаоа, пића на бази
чоколаде, замене за кафу, кус-кус, воћни желе
[слаткиши], мусли, колачи од пиринча, сос од соје,
смрзнити јогурт [посластичарски].
43
услуге ресторана, услуге ресторана за
самопослуживање, услуге снек-барова.
(210) Ж- 2020-560
(220) 23.04.2020.
(731) MING TRAIN LTD., 1F., No. 107, Sec. 3,
Yahuan Rd., Daya Dist., 428, Taichung City, TW
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.17
(511) 20 столови; столице; софе; полице за књиге;
гардеробери; уградни ормани; уградни гардеробери;
кревети;
комбиновани
ормани;
намештај;
канцеларијски намештај.
28 справе за вежбање са сопственим оптерећењем;
собни бицикли за вежбање; траке за трчање; тегови;
машине за физичке вежбе; тренажер за абдомен и
руке; висећи тренажер; симулатори за скијање;
справе за вежбање (развлачење); елиптичне машине
за вежбање.
35
услуге агенција за увоз и извоз; услуге
малопродаје и велепродаје спортске опреме;
пружање комерцијалних информација и савета
потрошачима
(центар
за
пружање
савета
потрошачима); бутици за продају спортске опреме.
18
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(210) Ж- 2020-561
(220) 24.04.2020.
(731) Тања Димитријевић, Опленачка бр. 37, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Танасић, Николе Вучете бр. 1,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) тамно плава, светло плава, бела боја.
(511) 3
сапуни, парфимерија, етерична уља,
козметика, лосиони за косу, пасте за зубе,
козметички производи од природних супстанци,
козметичке маске, козметички сетови, козметичке
креме, масти за козметичку употребу, уља за
козметичку употребу, лосиони за козметичку
употребу, тоалетни производи [средства за личну
хигијену], козметички препарати за негу коже,
помаде за козметичку употребу, козметички
препарати, гелови за масажу, који нису за
медицинску употребу.
5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати, дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе, дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње, дијететски додаци намењени
допуни нормалне исхране или ради побољшања
здравља, замена оброка, дијететска храна и напици,
прилагођени за медицинску или ветеринарску
употребу, прапарати за туширање за медицинску
намену, купке за стоку [инсектициди], хербициди,
препарати за уништавање штетних биљака,
препарати за уништавање корова, дезинфекциона
средства, дезинфекциона средства за хигијенске
сврхе, дезинфекциони сапуни, расхладни спрејеви за
медицинске намене.
11 апарати за дезинфекцију, уређај за дезинфекцију
димљењем и кађењем који нису за медицинску
употребу, апарати за дезинфекцију за употребу у
медицини, апарати за сушење сточне хране, храна за
кућне љубимце, опрема и инсталације за хлађење.
44 медицинске услуге, услуге неге лепоте које
пружају лица или установе људима и животињама,
ветеринарске услуге, хигијенска заштита и нега
лепоте за људе или животиње, услуге салона лепоте,
услуге медицинских клиника, фармацеутски савети,
услуге пољопривреде, аквакултуре, хортикултуре и
шумарства, ваздушно и површинско прскање
ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама,
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уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
аквакултуру, хортикултуру и шумарство, услуге
сузбијања штеточина у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури и шумарству, уништавање корова,
контролу штеточина у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури и шумарству.
(210) Ж- 2020-562
(220) 24.04.2020.
(731) Тања Димитријевић, Опленачка бр. 37,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Танасић, Николе Вучете бр. 1,
11000, Београд
(540)

Ж
пружају лица или установе људима и животињама,
ветеринарске услуге, хигијенска заштита и нега
лепоте за људе или животиње, услуге салона лепоте,
услуге медицинских клиника, фармацеутски савети,
услуге пољопривреде, аквакултуре, хортикултуре и
шумарства, ваздушно и површинско прскање
ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама,
уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
аквакултуру, хортикултуру и шумарство, услуге
сузбијања штеточина у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури и шумарству, уништавање корова,
контролу штеточина у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури и шумарству
(210) Ж- 2020-564
(220) 24.04.2020.
(731) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12,
1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) тамно плава, светло плава, бела боја.
(511) 3: сапуни, парфимерија, етерична уља,
козметика, лосиони за косу, пасте за зубе,
козметички производи од природних супстанци,
козметичке маске, козметички сетови, козметичке
креме, масти за козметичку употребу, уља за
козметичку употребу, лосиони за козметичку
употребу, тоалетни производи [средства за личну
хигијену], козметички препарати за негу коже,
помаде за козметичку употребу, козметички
препарати, гелови за масажу, који нису за
медицинску употребу.
5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати, дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе, дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње, дијететски додаци намењени
допуни нормалне исхране или ради побољшања
здравља, замена оброка, дијететска храна и напици,
прилагођени за медицинску или ветеринарску
употребу, прапарати за туширање за медицинску
намену, купке за стоку [инсектициди], хербициди,
препарати за уништавање штетних биљака,
препарати за уништавање корова, дезинфекциона
средства, дезинфекциона средства за хигијенске
сврхе, дезинфекциони сапуни, расхладни спрејеви за
медицинске намене.
11: апарати за дезинфекцију, уређај за дезинфекцију
димљењем и кађењем који нису за медицинску
употребу, апарати за дезинфекцију за употребу у
медицини, апарати за сушење сточне хране, храна за
кућне љубимце, опрема и инсталације за хлађење.
44: медицинске услуге, услуге неге лепоте које
ЗИС / RS / IPO

PHROMPO
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2020-565
(220) 24.04.2020.
(731) Зоран Божиновић, Проте Матеје 21A, 19000,
Зајечар, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША ДОО, Струмичка 51,
Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) 25 спортска одећа за скијање на точкићима;
спортска обућа за скијање на точићима.
28 ролери; ски-ролери; скије са точкићима; везови за
скије са точкићима; скијашки везови; даске за
скијање; ивице скија; кочнице за скије са точкићима;
кочнице за скије; точкићи за скије, ролере, скиролере; штапови за скијање; штапови за скије са
точкићима.
(210) Ж- 2020-566
(220) 27.04.2020.
(731) PERMANENT BEAUTY DOO BEOGRADVRAČAR, Радивоја Кораћа 1а IV, 9, Београд, RS
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Никола
Клиска, Ресавска 23, 11000 Београд
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Ж
(540)

(531) 26.01.05; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) 8 апарати за наношење трајне шминке; апарати
за тетовирање; игле за тетовирање; мешалице за
тинту, боце са тинтом и чашице за боју; апарати за
микронидлинг.
(210) Ж- 2020-569
(220) 28.04.2020.
(731) ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., Organize Sanayi
Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(531) 05.09.06; 05.09.15; 05.09.17; 08.01.13; 25.07.21;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(591) светло жута, тамно жута, окер, бела, сива,
светло црвена, тамно црвена, црна, браон, светло
зелена, тамно зелена.
(511) 30 крекери.
(210) Ж- 2020-571
(220) 24.04.2020.
(731) MIM COMMERCE D.O.O., Булевар Деспота
Стефана 115, Београд, RS
(740) Николина Вујиновић и Милица Аранђеловић,
Крунска 50, 11000 Београд
(540)

(531) 26.15.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, светло плава
(511) 9 респираторне маске које нису за вештачко
дисање; штитови за лице за раднике; заштитне маске.
10 хигијенске маске за медицинску употребу; маске
које користи медицинско особље.
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