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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)

ЗИС / RS / IPO
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(511)

Date of making information available to the public
regarding the examined application
List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

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

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-1581
(220) 18.09.2020.
(442) 15.07.2021.
(731) FMC Corporation and FMC Agro Singapore
Pte Ltd., FMC Tower at Cira Centre South, 2929
Walnut Street, Philadephia, Pennsylvania 19104, US i 77
Robinson Road, # 13-00, Singapore 068896, SG
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

VANTACOR
(511) 5 пестициди,нарочито инсектициди
(210) Ж- 2020-1978
(220) 12.11.2020.
(442) 15.07.2021.
(731) Милорад Стојковски, Николе Милина 11,
11300, Смедерево, RS
(540)

(531) 01.03.06; 02.01.13; 05.01.16; 06.19.07; 06.19.13;
07.01.09; 18.01.08; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црна, браон, сива.
(511) 33 вино.
(210) Ж- 2021-271
(220) 18.02.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) DUMECO DOO BEOGRAD-ZEMUN, Аутопут
за Нови Сад 47, 11080, Београд-Земун, RS
(740) Драган Ступар, адвокат, Чингријина 9, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.06.25; 24.13.17; 24.13.24;
26.01.15; 26.01.21; 27.05.01
(511) 5 5: фармацеутско-ветеринарски и санитарни
препарати; дијететске супстанце прилагођене за
употребу у ветерини; фластери, материјали за завијање;
материјали за поправку зуба за коришћење у ветерини,
зубарска
смола
за
ветеринарску
употребу;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
штеточина; све наведено за употребу у ветерини и за
кућне љубимце.
35
35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
наиме
презентације сајмови, изложбе; маркетинг; услуге
малопродаје и велепродаје, укључујући услуге
електронске трговине путем интернета или других
средстава електронске комуникације; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга.
(210) Ж- 2020-2042
(220) 23.11.2020.
(442) 15.07.2021.
(731) Akcionarsko društvo za proizvodstvo I promet
na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ eksport import
AD-Kavadaric, 8. septemvri 5, Kavadarci, MK
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(531) 26.11.09; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 39 изнајмљивање аутомобила; изнајмљивање
возила; курирске услуге (достава пошиљки или
робе); посредовање у транспорту; превоз аутобусом;
превоз путника; транспортне услуге; уговарање
услуга путничког превоза за друге коришћењем
мрежне апликације; такси превоз; изајмљивање
путничких аутобуса; испорука робе; организовање
превоза
за
туристичка
путовања;
превоз
аутомобилом; превоз туриста; сулуге возача.
(210) Ж- 2021-275
(220) 17.02.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Privredno društvo Analytica d.o.o. Beograd,
Вељка Дугошевића 54, Београд, RS
(740) Адвокат Анђелија Васић, Војводе Миленка 1,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.01.01; 26.01.06; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, бела, тамно плава, плава, светло плава.
(511) 35
психолошко тестирање за избор
запослених; консултације у вези са избором особља;
компјутерско управљање подацима; професионалне
ословне консултације.
42 платформа као услуга (ПааС).
(210) Ж- 2021-296
(220) 23.02.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Shanghai Ramentalk E-Commerce Co., Ltd.,
Room 2153, Building No. 2, Zixing Road No. 588,
Shanghai, Minhang District, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 28.03.00
(511) 30 рамен; нудле; удон нудле; инстант удон
нудле; јапански рамен; резанци од пиринча; сосови
[додаци храни]; сосови за месо [умаци]; семе сусама
[зачин]; пикалили; чау-чау [зачин]; бешамел сос;
инстант пиринач; инстант резанци; шпагети.
35 оглашавање; помоћ у пословном управљању;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе;
приређивање
и
организовање
маркетиншких промоција за друге; маркетиншких
роба и услуга за друге; продајне промоције за друге;
маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; циљани маркетинг;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
изнајмљивање аутомата за продају; услуге
малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала.
(210) Ж- 2021-321
(220) 25.02.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Ringier Axel Springer Media AG, Kreuzstrasse
26,, 8008 Zürich, CH
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)
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(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.15
(591) црна, зелена, светло плава, розе, тамно плава,
жута, црвена.
(511) 9 снимљени или неснимљени носачи звука, слике
и података, са изузетком неразвијених филмова;
магнетни носачи података; компјутерски програми и
софтвери, снимљени и/или доступни за преузимање са
мреже на локални рачунар; апарати за снимање, пренос
или репродукцију звука, слике или података; рачунари;
уређаји за обраду података и компјутери; 3-д наочари;
уређаји за интерактивну телевизију, декодери, картице
са интегрисаним колима (смарт картице); компјутерске
игрице снимљене на носачима података; компјутерски
програми, нарочито за играње игрица; видео игрице
прилагођене за коришћење само са спољним екранима
или мониторима; развијени филмови; електронска
издања, која се могу преузети са мреже на локални
рачунар; звук, слике и подаци, прилагођени за
преузимање са рачунарске мреже на локални рачунар,
укључујући звук, слике и податке у виду датотеке.
16 папир, картон и производи начињени од ових
материјала ; штампани материјал, нарочито
периодична издања, новине и књиге; књиговезачки
материал; фотографије; писаћи прибор; материјали за
обуку и наставу (изузев апарата); књиге које се
набављају на основу ваучера, некодирани жетони
(неметални) и припејд (унапред плаћене) картице од
картона и/или од папира, укључујући и пластифициране;
канцеларијски материјал (изузев намештаја).
35 услуге пословног управљања; услуге пословне
администрације; канцеларијске функције; маркетинг,
истраживање тржишта; анализа тржишта; спровођење
анкета; рекламирање; планирање продаје; издавање
рекламног простора; вођење аукција, укључујући и на
интернету; уговарање, за трећа лица, куповине и
продаје робе и услуга; организовање комерцијалних
трансакција за трећа лица, укључујући организовање
комерцијалних трансакција у оквиру електронског
пословања; пријем и административна обрада
поруджбина; представљање робе и услуга; саветодавне
услуге из области пословања и организације;
сређивање, одржавање и систематско уређивање
података у компјутерским датабазама; уговарање
рекламирања за трећа лица; услуге агенција за
запошљавање; осмишљавање рекламних концепата;
истраживање из области рекламирања; управљање
рекламирањем; дистрибуција робе у рекламне сврхе;
економске информације; промоција продаје за трећа
лица;
дисеминација
реклама;
организовање
претплатничких уговора за трећа лица, за пренос и
дисеминација телевизијских програма, нарочито у
облику унапред плаћене телевизије (паy-тв) и видео-назахтев; организовање комерцијалних и пословних
контаката; обрачунавање цена за робу и услуге;
одржавање такмичења и наградних игара у рекламне
сврхе; израда лутријских, телевизијских, радио и
7

Ж
интернет реклама; односи са јавношћу; саветодавне
услуге за купце; објављивање рекламних текстова;
претраге компјутерских датотека (за трећа лица);
представљање привредних друштава на интернету и у
другим медијима; спонзорство у облику рекламирања;
организовање претплате на новине и периодична
издања, за трећа лица; објављивање штампаног
материјала у рекламне сврхе, укључујући и у
електронском облику; организација и уговарање
рекламних догађаја; чување електронских података;
претраге у датабазама на интернету, у научне сврхе и
сврхе инстраживања.
38
пренос и поновна трансмисија филмских,
телевизијских, радио, видеотекст, телетекст и
интернет
програма
или
преноса;
услуге
специјализованих телефонских линија (хотлајн);
новинске агенције; телекомуникације; услуге
интернет портала; видео и/или аудио стриминг,
континуирани пренос видео и/или аудио стримова у
реалном времену на компјутерским мрежама.
41 образовне услуге; обезбеђивање обуке; разонода;
спортске и културне активности; развој, дизајн и
производња филмских, телевизијских, интернет и радио
програма или преноса у образовне сврхе, у сврху обуке, и
у сврху разоноде, као и објављивања вести; објављивање,
укључујући у електронском облику, нарочито новина,
периодичних издања и књига, осим у рекламне сврхе;
обезбеђивање електронских издања (који се не могу
преузети са мреже на локални рачунар); производња и
вођење забавних програма, квизова, игара, интервјуа,
позоришних, спортских и музичких догађаја, и
организовање такмичења, обухваћених класом 41; услуге
филмске производње и студија за снимање звука;
фотографија; писање сценарија; услуге издавачког
предузећа, изузев штампе; изнајмљивање филмова;
уређивање текстова; услуге репортера за вести;
фотографско извештавање; писање и објављивање
текстова (изузев рекламних); пружање информација о
спортским и културним догађајима; компилација
интернет, телевизијских и радио програма; резервација
места за забавне догађаје; додела награда у културне,
спортске и у сврхе разоноде; измајмљивање рекламних
филмова.
42 компјутерско програмирање; електронски распореди
приказивања (програми) интернет, телевизијских и
радио садржаја, који се могу програмирати; графички
дизајн; изнајмљивање хардвера за апликације за
телефонске упите контролисане гласом; дизајн
рекламног простора на интернету; очување безбедности
електронских
података;
израда,
изнајмљивање,
одржавање и инсталирање софтвера, као и старање о
истом; администрација сервера; обезбеђивање или
изнајмљивање простора у електронској меморији
/мрежног простора на интернету; обезбеђивање
платформи на интернету.
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45
лиценцирање права индустријске својине и
ауторског права; управљање правима индустријске
својине и ауторским правима.
(210) Ж- 2021-395
(220) 08.03.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) BT Winery DOO, Кнеза Милоша б.б.,
22324, Бешка, RS
(540)

(531) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.17; 24.01.18; 24.09.05;
24.09.21; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.24
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2021-545
(220) 30.03.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) FRUVITA DOO BEOGRAD,
Трг Николе Пашића 5, RS
(540)

"Fruvita.Ceđeno voće i ništa vise"
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће, желеи, џемови.
32 воћни напици и воћни сокови.
(210) Ж- 2021-632
(220) 08.04.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Ладислав Роклицер, петефи Шандора 49,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.01.02; 24.07.01; 24.07.23; 26.01.16; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.10
(591) тамно зелена.
(511) 30 кафа.
(210) Ж- 2021-723
(442) 15.07.2021.

(220) 23.04.2021.
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(731) SALON 73 d.o.o. Beograd-Vračar, Његошева
бр. 73, 11000, Београд, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска бр. 30,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01; 27.07.01
(511) 44
аранжирање цвећа; бањске услуге;
баштованство; болничке услуге; ваздушно и
површинско прскање ђубривима и другим
пољопривредним
хемикалијама;
ветеринарска
помоћ; говорна терапија; депилирање воском;
дијететски и нутриционистички савети; здравствена
нега; зубарске услуге; изнајмљивање животиња за
потребе баштованства; изнајмљивање кошница за
пчеле;
изнајмљивање
медицинске
опреме;
изнајмљивање
опреме
за
пољопривреду;
изнајмљивање
санитарних
инсталација;
изнајмљивање уређаја за обликовање косе;
изнајмљивање хируршких робота; израда венаца;
имплантација косе; киропрактика; консултантске
услуге у области виноградарства; маникирање;
масажа; медицинска помоћ; медицински савети за
особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега
кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање
дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега;
пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична
хирургија; припрема рецепата у апотекама;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгајање биљака; узгој животиња; уништавање
корова; уништавање штеточина за пољопривреду,
аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање
вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви;
услуге банке људског ткива; услуге вештачке
оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства;
услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених
центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе;
услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за
потребе дијагностике и лечења које пружају
медицинске лабораторије; услуге медицинских
клиника; услуге неге животиња; услуге неговања
болесника; услуге оплодње ин витро; услуге
пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника;
услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте;
ЗИС / RS / IPO

Ж
услуге санаторијума;
услуге
сауне;
услуге
соларијума; услуге сузбијања штеточина у
пољопривреди, аквакултури, хортикултури и
шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз
помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге
установа за тешко оболеле; услуге фризерских
салона; услуге центара за опоравак; услуге центара
за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална
терапија; хортикултура.
(210) Ж- 2021-734
(220) 23.04.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) MIKODENTAL DOO, Стојана Новаковића 19,
15000, Шабац, RS
(540)

(531) 02.09.10; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) наранџаста, плава, црна.
(526) "BestDentalShop "
(511) 5 материјали за пломбирање зуба; зубарска
смола; лекови за употребу у стоматологији;
антибиотици за употребу у стоматологији;
порцелански
материјали
за
употребу
у
стоматологији; обликовани метали у стоматологији;
металне легуре за употребу у стоматологији;
бактериостатици за
употребу у медицини,
стоматологији и ветерини; легуре племенитих метала
за употребу у стоматологији; драгоцени метали и
легуре драгоцених метала за употребу у
стоматологији.
10 зубарски апарати и инструменти; зуби; апарати за
полимеризацију за употребу у стоматологији;
хируршки уређаји и инструменти за употребу у
стоматологији; фотеље за употребу у медицини или
стоматологији; уређаји за испирање уста за употребу
у стоматологији; брусне плоче за употребу у
стоматологији;
41 припремање обуке наиме: пружање курсева
сталног усавршавања у области стоматологије.
(210) Ж- 2021-760
(220) 28.04.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LUNA TRANQUILITY
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
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Ж
(210) Ж- 2021-779
(220) 05.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) IZY VAPE d.o.o., Zrinskih 62, Nova Gradiška, HR
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.06; 29.01.08
(591) Црна; бела.
(511) 3 есенцијална уља и ароматични екстракти;
запаљиви тамјан (тзв. кунко); мирисна уља која се
користе за производњу арома када се загревају;
мирисна уља; немедицинска уља; природна
есенцијална уља; етеричне есенције и уља; етерична
уља за личну употребу; мешана есенцијална уља;
ароматична уља; ароматична есенцијална уља; уље
за ароматерапију; препарати за ароматерапију.
5
фармацеутски препарати за употребу у
одвикавању од пушења; фармацеутски препарати и
супстанце; фармацеутски препарати; биљке за
пушњење у медицинске сврхе; замене дувана за
медицинске
сврхе;
хемијски
препарати
за
фармацеутске сврхе; хемикалије за фармацеутску
употребу.
34 лични вапоризатори и електронске цигарете, као и
ароме и раствори за њих; кертриџи за електронске
цигарете; кертриџи који се продају пуњени хемијским
аромама у течном облику за електронске цигарете;
хемијске ароме у течном облику које се користе за
пуњење кертриџа електронских цигарета; атомизери
електронских цигарета; картомизери електронских
цигарета; течност за електронске цигарете [е-течност]
која се састоји од арома у течном облику које се користе
за пуњење кертриџа електронских цигарета; течност за
електронске цигарете [е-течност] која се састоји од
пропилен гликола; течност за електронске цигарете [етечност] која се састоји од биљног глицерина;
електронске цигарете; електронске цигаре; електронски
уређаји за инхалацију никотина; ароме, осим
есенцијалних уља, за употребу у електронским
цигаретама; инхалатори за употребу као замена
дуванским цигаретама; течни раствори за употребу у
електронским цигаретама; орални вапоризатори за
пушаче; пуњиви кертриџи за електронске цигарете;
бездимне цигарет вапоризатор луле; пушачки прибори и
комплети за електронске цигарете; дувански катран за
употребу у електронским цигаретама; дуван и дувански
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производи (укључујући њихове замене); цигарете,
цигаре, цигарилоси и други за употребу готови пушачки
производи; ароме за дуван; дуван за замотавање и дуван
за луле; биљна меласа [замене за дуван]; биљке за
пушење; луле за пушење замена дувана са ментолом;
ароме, осим есенцијалних уља, као замена дувана; ароме,
осим есенцијалних уља, за дуван; цигарете које садрже
замене за дуван; цигарете које садрже замене за дуван,
које нису за медицинске сврхе; цигарете без дувана, који
нису за медицинске сврхе; чај за пушење као замена за
дуван; цигаре за употребу као замена дуванским
цигаретама; уређаји за загревање дувана у сврху
инхалације; уређаји за загревање замена за дуван у сврху
инхалације; кутије за електронске цигарете; футроле за
електронске цигарете.
(210) Ж- 2021-804
(220) 10.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-908
(220) 20.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Гавриловић Саша, Јанка Чмелика 25А/3,
21000, Нови Сад, RS
(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19,
21 000, Нови Сад
(540)

(531) 05.01.01; 05.01.16; 24.15.21; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) светло зелена, тамно зелена, црна, бела.
(511) 29 мермелада; месо, живина и дивљач; месо за
кобасице; шунка.
30 зачини; мед; мед са лековитим биљем; мешавине
за припрему чаја; мешавине зачина; мешавине
зачина за варива; мешавине сушених зачина за
ЗИС / RS / IPO
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варива; прополис; прополис [пчелињи производ]*;
прополис [пчелињи производ] за људску употребу; чај.
33 алкохолна пића; алкохолна пића која садрже
воће; алкохолни напици од воћа; вина од грожђа;
вино; воћна вина; воћни ликери; дестилована
жестока пића; дестилована пића; жестока алкохолна
пића [дестилована]; жестока пића; јабуковача;
јабуковаче; медовина.
43
декорисање колача; декорисање хране;
деликатесне радње [ресторани]; изнајмљивање
бунгалова; изнајмљивање кревета; изнајмљивање
кућа за одмор; изнајмљивање објеката за банкете и
друштвена окупљања
за посебне прилике;
изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање
привременог
смештаја
у
викендицама
и
апартманима; изнајмљивање привременог смештаја у
вилама и бунгаловима; изнајмљивање просторија за
догађаје, конференције, конвенције, изложбе,
семинаре и састанке; изнајмљивање просторија за
друштвена окупљања; изнајмљивање просторија за
конференције;
изнајмљивање
просторија
за
окупљања; изнајмљивање просторија за рођенданске
прославе; изнајмљивање просторија за састанке;
изнајмљивање просторија за свадбене пријеме;
изнајмљивање соба као привременог смештаја за
становање; кетеринг хране и пића; консултантске
услуге у области кетеринга хране и пића;
консултантске услуге у области кулинарства;
обезбеђивање хране и пића за госте ресторана;
обезбеђивање хране, пића и повременог смештаја за
госте; организовање и пружање привременог
смештаја; пансионске услуге; понуда објеката за
конференције, изложбе и састанке; понуда
просторија за конференције; привремени смештај;
припрема и достава хране и пића за банкете;
припрема и достава хране и пића за коктел забаве;
припрема и достава хране и пића за конзумирање
унутар или изван објеката; припрема и достава хране
и пића за непосредно конзумирање; припрема хране
и пића; пружање информација о смештају преко
интернета; пружање информација о услугама
привременог смештаја; пружање информација о
услугама привременог смештаја преко интернета;
пружање информација преко интернета у вези са
резервацијом смештаја; пружање информација у виду
рецепата за напитке; пружање привременог смештаја;
пружање привременог смештаја за госте; пружање
привременог смештаја и услуга кетеринга гостима;
пружање привременог смештаја као део угоститељских
пакета; пружање привременог смештаја у апартманима;
пружање привременог смештаја у викендицама;
пружање привременог смештаја у опремљеним
становима; пружање привременог смештаја у
пансионима; пружање привременог смештаја у сеоским
домаћинстивима која се баве туризмом; пружање
привременог смештаја у туристичким камповима;
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Ж
пружање простора за изложбе; пружање простора за
изложбе и конференције; пружање простора за сајмове и
изложбе; пружање ресторанских услуга; пружање савета
и информација преко интернета у вези са комбиновањем
вина и хране; пружање смештаја за одмор; пружање
услуга дневног боравка за одрасле и децу; пружање
услуга информација о смештају и услуга резервације
смештаја за путнике; пружање услуга кампа за камп
приколице; пружање услуга кетеринга за изложбени
простор; пружање услуга кетеринга хране и пића за
спортске догађаје, концерте, конвенције и изложбе;
пружање услуга пансиона; пружање хране и пића;
пружање хране и пића за госте; резервација и
ангажовање привременог смештаја; резервација
привременог смештаја путем интернета; резервација
привременог смештаја у викендицама; резервација соба
за путнике; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештаја; резервисање смештаја у кампу;
савети о кулинарским рецептима; сервирање алкохолних
пића; сервирање хране и пића; сервирање хране и пића
за госте; сервирање чаја, кафе, какаа, газираних пића и
воћних сокова; услуге изнајмљивања кућа за одмор;
услуге кампова за одмор [смештај]; услуге кетеринга;
услуге кетеринга за кантине у компанијама; услуге
кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за снабдевање
храном и пићем; услуге кетеринга на отвореном; услуге
кетеринга у пословне сврхе; услуге ноћења са доручком;
услуге обезбеђивања хране и пића; услуге пансиона;
услуге привременог смештаја које пружају туристички
кампови; услуге хране и пића за понети.
44
пољопривредне
консултантске
услуге;
пољопривредне саветодавне услуге; пољопривредне
услуге; пољопривредне, хортикултурне и шумарске
услуге; пољопривредне, хортикултурне и шумарске
услуге везане за рекултивацију индустријских
пустоши.
(210) Ж- 2021-909
(220) 20.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY
10601, White Plains, US
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 24.15.03; 24.15.05; 24.15.15
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(511) 4 индустријска уља и масти, восак; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и
фитиљи за осветљавање.
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.
16 хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање
и материјали за уметнике; кичице; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи;
лични организатори и планери; адресари; агенде;
албуми за слике; календари; свеске; прибор за радни
сто који садржи држаче за оловке, држаче за
спајалице, спајалице, штипаљке, футроле за оловке,
гумице, оловке и хемијске оловке; нотеси; фасцикле;
обележивачи за књиге; папир за увијање поклона;
картонске кутије за поклоне; поклон картице;
разгледнице; честитке; креп папир за паковање;
папирне торбе за куповину; папирне салвете;
уметничке репродукције; штампане репродукције на
платну; литографска уметничка дела; уметничка дела
од папира; слике и њихове репродукције; постери;
налепнице; лепљиве траке за употребу у
домаћинству или за канцеларијску употребу; држачи
за лепљиве траке за употребу у домаћинству или за
канцеларијску употребу; папирне траке, лењири за
техничко цртање; лењири за цртање; ножеви за
папир [отварачи за писма]; металне повезнице за
општу употребу.
28 играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли; акционе фигуре за игру и њихова
опрема; игре вештине и акционе игре; тегови за
глежњеве; балони; лопте; бејзбол палице; играчке за
купање; билијарски штапови; билијарски столови;
даска за сурфовање на стомаку; шипке за вежбање;
боксерске рукавице; карабињери као планинарска
опрема; шаховске гарнитуре; мултифункционалне
дечје играчке; украси и декорације за новогодишње
јелке; фигурице за сакупљање; играчке за
састављање; пикадо; комплети за пикадо; игре са
коцкама; додаци за лутке; одећа за лутке; комплети
са луткама за играње; лутке; играчке за цртање;
бучице за вежбање; електричне акционе фигуре;
елиптичне машине за вежбање; опрема за вежбање и
фитнес, наиме кардио справе за горњи и доњи део
12
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тела; клупе за вежбање; тегови за вежбање; траке за
вежбање; ролери за вежбање; летећи дискови; игре,
наиме, друштвене игре, стоне игре, игре меморије,
игре са картама, конзоле за играње електронских
игара за употребу са или без спољног екрана или
монитора; играчке на надувавање; слагалице (пазле);
конопац за прескакање; руска звона (гирје); змајеви;
манипулативне игре; механичке играчке; медицинске
лопте; музичке играчке; салонске игре; играчке за
љубимце; пињате; плишане играчке; рукавице за
бокс које служе као рукавице за вежбање; боксерски
џакови; возила на даљинско управљање (играчке);
еластичне траке са отпором за вежбање за фитнес;
играчке и опрема на којима се може возити; машине
за веслање и справе са уграђеним теговима за
вежбање; даске за једрење; макете [играчке];
штитници за потколенице [спортска опрема];
скејтборд; скије; скијашке чизме; даске за скијање;
стаклене кугле са снегом; мекане платформе за
извођење вежби; спортска опрема за тренинг брзине,
наиме, прстенови, чуњеви, спортске мердевине за
тренинг и координацију, лукови за вежбање, падобран
за трчање, препоне; играчке за слагање; степери
(машине за вежбање); собни бицикли за вежбање;
справе за истезање у виду опреме за вежбање којом се
самостално управља; даске за сурфовање; играчке које
говоре; игре са гађањем мете; прибор за кување
(играчке); посуде за кување за игру; фигуре играчке;
маске (играчке); комплети за слагање модела играчака;
оружје (играчке); роботи играчке; возила и прибор
(играчке); трамболине; траке за трчање; апарати за
видео игре, наиме, слушалице, командне ручице
(џојстици), машине, конзоле, интерактивне јединице за
даљинско управљање; видео плејери; скије за воду;
играчке за воду; справе и опрема са уграђеним
теговима за вежбање; играчке на навијање; торбе за
јогу; коцке за јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.
(210) Ж- 2021-913
(220) 20.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) MADE IN BLKN DOO, Војводе Степе 353 стан
7, 11000, Београд-Вождовац, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.11.12; 27.05.21; 29.01.06; 29.01.08
(511) 25
одећа; обућа; покривала за главу.
35 оглашавање, рекламирање, рекламирање на радију,
рекламираје преко телевизије, организовање изложби за
ЗИС / RS / IPO
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привредне или рекламне потребе, онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи, производња рекламних филмова,
маркетинг, услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета, услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета.
38
пренос видео садржаја на захтев, пренос
дигиталних датотека, пренос порука и слика.
(210) Ж- 2021-917
(220) 20.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) ZOG & ZOG SH.P.K, Преоце, 10500,
Приштина-Грачаница, Преоце, RS
(740) Александар Порубовић, адвокат, Проте Матеје
40, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 27.05.02; 27.05.04
(511) 3 баy рум лосиони после бријања; баy рум
лосиони после бријања за козметичке потребе; мизуосхирои [течна основа за шминку]; абразиви;
абразивна средства која се користе при полирању
метала; абразивне пасте; абразивни песак; агенси за
испирање веша; адитиви за веш; амбра [парфем];
амонијак за потребе чишћења; амонијак [испарљиви
алкали] [детерџент]; антистатичке марамице за
машине за сушење веша; антистатички препарати за
кућну употребу; антистатички спрејеви за одећу;
апликатори за наношење лака за обућу који садрже
лак за обућу; ароматерапијска уља; ароматерапијске
креме; ароматерапијски лосиони; ароматерапијски
препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља;
ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за
купке; ароматичне траве за купање, нису за
медицинске потребе; ароматични мириси и мирисни
чуњићи; астрингентна средства; бадемово млеко за
козметичку употребу; бадемово уље; бадемов сапун;
базе за цветне парфеме; базе за шминку; балзами за
бријање; балзами за косу; балзами за усне; балзами
за усне; балзами након бријања; балзами, осим за
медицинске сврхе; басма [козметичка боја]; бб
креме; бела креда; белила за веш; бензин за
уклањање мрља; бергамот уље; биљне креме за
локалну примену за учвршћивање и повећање груди;
биљни екстракти за козметичке намене; боје за
браду; боје за косу; боје за лице; боје за образе; боје
за обрве у облику оловака и праха; боје за тело за
козметичке намене; боје за тоалетну употребу;
бриљантин; бронзери за кожу; бронзери за кожу у
облику креме; ваздух конзервиран под притиском, за
чишћење и уклањање прашине; вата и вата у облику
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штапића за козметичке потребе; ватирани штапићи
за козметичке сврхе; вештачке трепавице; вештачки
ванилин; вештачки камен за пете; вештачки нокти;
вештачки
нокти
од
племенитих
метала;
вишенаменски памучни штапићи за личну употребу;
вишенаменски препарати за чишћење; влажне
козметичке марамице; влажне марамице за бебе за
козметичке потребе; влажне марамице импрегниране
средствима за уклањање шминке; влажне марамице
импрегниране средствима за чишћење; влажне
тоалетне марамице натопљене детерџентом за прање
посуђа; влажне тоалетне марамице натопљене
детерџентом за чишћење; влажни или импрегнирани
јастучићи, убруси или марамице; влажни козметички
убруси; вода од лаванде; водоопорна средства за
заштиту од сунца; восак за аутомобиле; восак за
бркове; восак за депилацију; восак за кожне
производе; восак за косу; восак за паркет; восак за
подове; восак за полирање; восак за ципеле; воскови
за масажу, осим за медицинску примену; врхови за
нокте; вулкански пепео за чишћење; гвалтеријино
уље; гел алое вере за козметичку примену; гел
јастучићи за очи за козметичке намене; гел лакови за
нокте; гелови за бријање; гелови за избељивање зуба;
гелови за кожу за убрзавање, побољшавање и
продужавање боје добијене сунчањем; гелови за
козметичку примену; гелови за козметичку употребу;
гелови за косу; гелови за косу и пене за косу; гелови
за купање; гелови за купање и туширање; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу; гелови за
обликовање; гелови за обликовање косе; гелови за
обликовање обрва; гелови за очи; гелови за очи за
козметичке потребе; гелови за скидање шминке;
гелови за сунчање [козметика]; гелови за тамњење
коже; гелови за туширање; гелови за успоравање
старења; гелови за успоравање старења за
козметичке потребе; гелови за фарбање обрва;
гелови за чишћење зуба; гелови и соли за купање и
туширање, није за медицинске потребе; гелови који
се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за
туширање; гелови након бријања; гелови након
сунчања; гелови након сунчања за козметичке
потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови,
спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе;
гераниол; дезодоранси за личну употребу;
дезодоранси за личну употребу [парфимеријски
производи]; дезодоранси за негу тела; дезодоранси за
стопала у спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси
за тело [парфимеријски производи]; дезодоранси за
тело
у
форми
таблета;
дезодоранси
и
антиперспиранти за личну употребу; дезодорантни
сапун;
декоративна
козметика;
декоративне
налепнице за козметичку употребу; декоративне
налепнице за нокте; депилатори; детерџент за прање
судова у облику таблета; детерџенти за аутомобиле;
детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање
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посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање
судова у облику гела; детерџенти за прање судова у
праху; детерџенти за прање судова у течном облику;
детерџенти за употребу у домаћинству; детерџенти
на бази петролеја [за потребе домаћинства];
детерџент таблете за прање судова; дечија козметика
за игру која оставља траг на кожи; дијамантин,
боракс [арбазив]; дневне креме; допуна за мирисне
дифузоре са штапићима; екстракти цвећа [парфеми];
емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за
лице; емулзије за тело; емулзије након бријања;
етарска уља; етарска уља за козметичке потребе;
етарска уља за личну употребу; етарска уља за
употребу у производњи мирисних производа;
етарске есенције; жавелова вода; жвакаћа гума за
избељивање зуба; желатин од морских алги за прање
веша; желе од петролеја за козметичку употребу;
женске хигијенске марамице за чишћење; завршни
премази за обликовање ноктију [козметика];
заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за
чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику
меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана
челична вуна за чишћење; индустријски абразиви;
индустријски сапуни; испарљиви алкали [амонијака]
[детерџент]; јастучићи за чишћење натопљени
козметичким средствима; јастучићи за чишћење
натопљени
тоалетним
препаратима;
јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; какао маслац за козметичке
потребе; камен за бријање [антисептички]; камен за
глачање; камен за пете за личну употребу; камен за
полирање; камење за омекшавање стопала; кана за
козметичке потребе; кесице са мирисом за рубље;
козметика; козметика за децу; козметика за обрве;
козметичка млека; козметичка млека, гелови и уља за
потамњивање и употребу након сунчања; козметичка
паковања за лице; козметичка средства за брзо
сушење лакова за нокте; козметичка средства за
заштиту коже од сунца; козметичка уља; козметичка
уља за кожу; козметичке боје; козметичке креме;
козметичке креме за кожу; козметичке креме за
учвршћивање коже око очију; козметичке креме и
лосиони за негу лица и тела; козметичке маске;
козметичке оловке; козметичке пасте за лице за
сузбијање сјаја; козметички лосиони; козметички
лосиони за кожу; козметички лосиони за косу;
козметички лосиони за лице; козметички лосиони за
негу коже; козметички лосиони за смањење појаве
старачких пега и флека; козметички лосиони за
сунчање; козметички освеживачи за кожу;
козметички пилинзи за тело; козметички препарати;
козметички препарати за заштиту од опекотина од
сунца; козметички препарати за заштиту од сунца;
козметички препарати за косу и теме; козметички
препарати за купање; козметички препарати за купке
и туширање; козметички препарати за лице;
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козметички препарати за лице и тело; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
негу косе; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу уста и зуба; козметички препарати
за обликовање косе; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за суву кожу
током трудноће; козметички препарати за сузбијање
поновног раста длака; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати за умањење бора
за локалну фацијалну употребу; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати који садрже колеген; козметички
препарати мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи за негу косе;
козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудери за лице; козметички сапуни;
козметички серуми; козметички сетови; козметички
тоници за лице; козметички фластери који садрже
средства за заштиту од сунца за употребу на кожи;
колоњска вода; колоњске воде након бријања;
комади сапуна; комади тоалетног сапуна; компактни
пудери за лице; компресе за очи за козметичке
потребе; кора квилајле за прање; коректори за лице;
коректори [козметички]; корунд [абразив]; креда за
чишћење; креде за козметичку употребу; креде за
шминку; крема за тело за козметичку употребу;
кремаста подлога за шминку; кремаста руменила;
кремасти пудери за лице; креме за бељење коже;
креме за бријање; креме за депилацију; креме за
заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за
избељивање зуба; креме за кожне производе; креме
за кожу; креме за косу; креме за купање; креме за
лице; креме за лице за козметичке потребе; креме за
лице и тело; креме за лице и тело за козметичке
потребе; креме за масажу, осим за медицинску
примену; креме за негу коже и скидање шминке;
креме за негу коже и скидање шминке за козметичке
потребе; креме за негу косе; креме за негу косе за
козметичке потребе; креме за нокте; креме за очи;
креме за очи за козметичке потребе; креме за пилинг;
креме за пилинг за козметичке потребе; креме за
полирање; креме за регенерацију коже за козметичке
потребе; креме за руке; креме за руке за козметичке
потребе; креме за самопотамњивање; креме за светао
тен; креме за светао тен за козметичке потребе;
креме за скидање шминке; креме за смањење
целулита; креме за смањење целулита за козметичке
потребе; креме за сунчање; креме за сунчање за
козметичке потребе; креме за тело за козметичку
примену; креме за тело за козметичку употребу;
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креме за туширање; креме за употребу пре бријања;
креме за усне; креме за ципеле; креме за чизме; креме
за чишћење коже; креме за чишћење [козметичке];
креме и лосиони за тамњење коже; креме и препарати
након сунчања; креме које не остављају трагове; креме
након бријања; креме након сунчања; креме након
сунчања за козметичке потребе; креме против бора;
креме против бора за козметичке потребе; креме
против пега; креме против пега за козметичке потребе;
креме против старачких пега; креме против старења;
креме против старења за козметичке потребе; креме,
уља, лосиони и препарати за чишћење и хидратацију;
креме, уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за
козметичке потребе; крем-сапуни; крем сапуни за тело;
кристали за купање; кројачки восак; крпе за полирање;
крпе намочене детерџентом за чишћење; крпе
натопљене препаратима за полирање намењене
чишћењу; крпице за брисање наочара натопљене
детерџентом; крпице натопљене препаратима за
чишћење; купке на бази ментола, нису за медицинске
потребе; лак за нокте; лакови за косу; лакови за нокте и
скидачи лака за нокте; лакови и креме за обућу; лепак
за вештачке нокте; лепак за вештачке трепавице; лепак
за вештачке трепавице, косу и нокте; лепак од гуме за
козметичку употребу; листићи за купање; лични
дезодоранси; лоптице од вате за козметичке потребе;
лосиони за бебе [тоалетни производи]; лосиони за
браду; лосиони за бријање; лосиони за заштиту од
сунца; лосиони за јачање косе; лосиони за јачање
ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за козметичку
употребу; лосиони за косу*; лосиони за купање;
лосиони за купање за козметичке потребе; лосиони за
лице и негу тела; лосиони за лице и негу тела за
козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони за
лице и тело за козметичке потребе; лосиони за негу
косе; лосиони за обликовање косе; лосиони за очи;
лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони за руке;
лосиони за руке за козметичке потребе; лосиони за
самопотамњивање; лосиони за скидање шминке;
лосиони за смањење целулита; лосиони за сунчање;
лосиони за сунчање за козметичке потребе; лосиони за
тело; лосиони за тело за козметичке потребе; лосиони
за трајну ондулацију; лосиони за увијање косе; лосиони
за успоравање старења; лосиони за успоравање старења
за козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже
[козметички]; лосиони за чишћење зуба; лосиони за
чишћење коже; лосиони након сунчања; лосиони након
сунчања за козметичке потребе; лосиони после
бријања; марамице за бебе; марамице за бебе
натопљене препаратима за чишћење; марамице за
једнократну употребу натопљене средствима за
чишћење лица; марамице за једнократну употребу
натопљене хемикалијама или средствима за чишћење
за индустријску и комерцијалну употребу; марамице за
једнократну употребу натопљене хемикалијама или
средствима за чишћење за личну хигијену; марамице за
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спречавање бојења веша; марамице импрегниране са
средствима за чишћење коже; марамице натопљене
етарским уљима, за козметичку употребу; марамице
натопљене козметичким средствима; марамице
натопљене препаратима за скидање шминке; марамице
натопљене са козметичким лосионима; марамице
натопљене средством за чишћење коже; маскаре;
маскаре за косу; маске за кожу; маске за кожу за
козметичке потребе; маске за очи у облику гела; маске
за тело; маске за тело за козметичке потребе; маске за
тело у облику креме; маске за тело у облику креме за
козметичке потребе; маске за тело у облику лосиона;
маске за тело у облику лосиона за козметичке потребе;
маске за тело у облику пудера; маске за тело у облику
пудера са козметичке потребе; маске за хидратацију
коже; масна сценска шминка; масти за козметичку
употребу; мешавине за полирање подова; мешавине
парфема; мирис за примену у домаћинству; мириси;
мириси за аутомобиле; мириси за личну употребу;
мириси за примену у домаћинству; мириси за
просторије; мириси за употребу у домаћинству; мириси
и парфимеријски производи; мирисна вода за
постељину; мирисна мента [етарско уље]; мирисна уља;
мирисне борове шишарке; мирисне врећице; мирисне
врећице за јастучиће за очи; мирисне креме за тело;
мирисне соли за купање; мирисни дифузори; мирисни
дифузори који садрже мирисна уља у бочици и
штапиће; мирисни лосиони за тело; мирисни лосиони и
креме за тело; мирисни освеживачи за тканине у спреју;
мирисни сапуни; мирисни спрејеви за постељину;
мирисни спрејеви за тело; мирисни штапићи; мирисно
керамичко камење; мирисно пуњење за електричне
собне распршиваче мириса; мирисно пуњење за неелектричне собне распршиваче мириса; миришљаве
воде; миришљаво дрво; мицеларна вода; млека након
сунчања; млека након сунчања [козметичка]; млеко,
гелови, лосиони и креме за скидање шминке; млеко за
купање; млеко за лице и тело; млеко за лице и тело за
козметичке потребе; млеко за после бријања; млеко за
после сунчања за козметичку употребу; млеко за
скидање шминке; млеко за сунчање [козметика]; млеко
за тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе;
млеко за тело за козметичке потребе; млеко за
хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење за
негу коже; млеко за чишћење за тоалетну употребу;
млеко за чишћење лица; млеко и лосиони за лице;
млеко и лосиони за лице за козметичке потребе; млеко
после сунчања за козметичку примену; млеко после
сунчања за козметичку употребу; морске алге за
употребу у козметици; мошус [парфимерија]; мус за
обликовање косе; налепнице за нокте; налепнице за
тело; натопљене крпице за брисање прашине;
натопљене крпице за полирање; натопљене крпице за
чишћење; натопљене крпице за чишћење, брисање
прашине или полирање; натопљене папирне марамице
за чишћење посуђа; неклизајуће течности за подове;
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неклизајући восак за подове; немедицинска козметика
и тоалетни препарати; немедицинска средства за
испирање; немедицинска средства за испирање уста;
немедицинска средства за натапање стопала;
немедицинска средства за прање руку; немедицинска
средства за чишћење зуба; немедицинске зубне пасте;
немедицинске креме за кожу; немедицинске креме за
стопала; немедицинске креме за третман коже главе;
немедицинске креме против оједа од пелена;
немедицинске купке за тело; немедицинске масти за
спречавање и третман опекотина од сунца;
немедицинске масти и лосиони против осипа од
пелена; немедицинске пене за купање; немедицинске
соли за купање; немедицински антиперспиранти;
немедицински балзами за косу; немедицински балзами
за усне; немедицински лосиони за косу; немедицински
лосиони за обнављање косе; немедицински пилинзи за
лице и тело; немедицински прашкови за купање;
немедицински прашкови за стопала; немедицински
препарати за купање; немедицински препарати за
личну хигијену; немедицински препарати за масажу;
немедицински препарати за негу зуба и за испирање
уста; немедицински препарати за негу коже;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; немедицински препарати за негу косе;
немедицински препарати за негу усана; немедицински
препарати за прање руку; немедицински препарати за
третман косе за козметичке потребе; немедицински
препарати за ублажавање опекотина од сунца;
немедицински препарати за чишћење коже;
немедицински сапуни; немедицински серуми за кожу;
немедицински тоалетни препарати; немедицински
тоалетни
производи;
немедицински
шампони;
немедицински шампони против перути; непенећи
козметички производи; неутрализатори за трајно
коврџање косе; ноћне креме; обућарски восак;
одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оловке за лак за нокте; оловке за очи;
оловке за скидање лака за нокте; оловке за усне;
омекшивачи за веш; омекшивачи за заноктице;
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама;
освеживачи даха; основе за шминку у облику пасте;
отпушивачи одвода; паковања за лице; палете са сјајем
за усне; памучна вуна за козметичку употребу; памучни
јастучићи натопљени препаратима за уклањање
шминке; памучни тупфери за уклањање шминке;
памучни штапићи за козметичку употребу; папир за
полирање; папирни сапуни за личне употребе;
парфеми; парфеми и тоалетне воде; парфеми, колоњске
воде и производи за негу после бријања; парфеми на
бази кедара; парфеми у чврстом облику; парфемски
производи
са
аромом
ваниле;
парфимерија;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; парфимерија, етерична уља, немедицинска
козметика,
немедицински
лосиони
за
косу;
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парфимеријски производи, етарска уља; парфимеријски
производи, етарска уља, козметички производи,
лосиони за косу; парфимеријски производи, мириси и
тамјан; парфимеријски производи, мириси и тамјани,
осим парфема за личну употребу; парфимисана уља за
производњу козметичких препарата; парфимисане
креме; парфимисани пудери; парфимисани пудери за
козметичке
потребе;
парфимисани
сапуни;
парфимисани талк пудери; пасте за бријање; пасте за
зубе*; пасте за избељивање зуба; пасте за обликовање
косе; пена за косу; пене за купање за бебе; пене за
купање за козметичке потребе; пене за чишћење коже;
пене и гелови за обликовање косе; перлице за купање;
песак за пескарење; пилинзи за лице; пилинзи за тело;
плавило за веш; платнене марамице импрегниране
средствима за чишћење коже; подлога за шминку са
кремастом структуром; подлоге за лак за нокте;
подлоге за руж за неутрализацију боје усана; подлоге за
шминку; позоришна шминка; полимерски премази за
чишћење, глачање и заштиту спољашњих површина на
аутомобилу; помаде за козметичку употребу; помаде у
стику; помандери [ароматичне материје]; посветљивачи
за кожу; посветљивачи за косу; потпури [мириси];
прајмер за нокте [козметика]; прашак за прање судова;
прашкови за зубе; прашкови за купање; прашкови за
полирање; прашкови за прање веша; прашкови за
прање косе; прашкови за рибање; прашкови за рибање
за опште потребе; препарати за бељење веша;
препарати за бељење и друга средства за прање веша;
препарати за бељење [скидање боје] за козметичку
употребу; препарати за бељење [уклањање боја] за
употребу у домаћинству; препарати за бојење за
козметичке потребе; препарати за бојење и за уклањање
боје за косу; препарати за бријање; препарати за
бријање и после бријања; препарати за брушење;
препарати за депилацију; препарати за депилацију и
пилинг; препарати за заштиту косе од сунца; препарати
за заштиту од сунца; препарати за извлачење
праменова; препарати за испирање уста, који нису
медицински; препарати за коврџање косе; препарати за
козметичку негу; препарати за купање и туширање;
препарати за натапање у перионицама; препарати за
негу и чишћење косе; препарати за негу коже главе и
косе; препарати за негу коже за уклањање бора;
препарати за негу коже против старења; препарати за
негу косе који садрже органско девичанско уље од
кокоса и девичанско уље од кокоса; препарати за
негу ноктију; препарати за негу тела и за козметичку
негу; препарати за негу усана; препарати за
обликовање косе; препарати за обнављање ноктију;
препарати за одмашћивање за употребу у
домаћинству; препарати за одмашћивање на бази
растварача; препарати за отчепљивање одвода и
судопера; препарати за отчепљивање одводних цеви;
препарати за парфимисање ваздуха; препарати за
полирање; препарати за полирање аутомобила;
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препарати за полирање, одмашћивање и стругање;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за прање воћа и поврћа; препарати за
прање и бељење веша; препарати за прање и
избељивање; препарати за прање косе; препарати за
рибање; препарати за сјај лишћа биљака; препарати
за сјај [полири]; препарати за скидање воска;
препарати за стругање или скидање боја и лакова;
препарати за сунчање; препарати за тамњење коже и
за заштиту од сунца; препарати за трајно обликовање
и обликовање косе; препарати за трајну ондулацију
косе; препарати за третирање косе; препарати за
туширање; препарати за туширање за личну хигијену
и дезодорисање [тоалетни производи]; препарати за
увијање и обликовање косе; препарати за уклањање
каменца за употребу у домаћинству; препарати за
уклањање лака; препарати за уклањање мрља;
препарати за уклањање надоградње за нокте;
препарати за уклањање рђе; препарати за уклањање
шминке; препарати за употребу пре бријања и после
бријања; препарати за употребу пре натапања веша;
препарати за хемијско чишћење; препарати за
хидратацију [козметички]; препарати за хладно
увијање косе; препарати за чишћење; препарати за
чишћење аутомобилских гума и точкова; препарати
за чишћење, бојење, фарбање, посветљивање,
обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и фризирање косе; препарати за
чишћење ветробранског стакла; препарати за
чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за
личну употребу; препарати за чишћење за употребу у
домаћинству; препарати за чишћење, заштиту и
очување површине возила; препарати за чишћење
зуба; препарати за чишћење и давање сјаја
листовима биљака; препарати за чишћење и
полирање; препарати за чишћење на бази растварача;
препарати за чишћење, негу и дотеривање косе;
препарати за чишћење одвода; препарати за
чишћење подова; препарати за чишћење, полирање и
рибање; препарати за чишћење, полирање,
одмашћивање и стругање; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати; препарати
за чишћење производа од коже; препарати за
чишћење протеза; препарати за чишћење, рибање и
стругање; препарати за чишћење руку; препарати за
чишћење тапета; препарати за чишћење тепиха;
препарати за чишћење тканина; препарати за
чишћење у облику пене; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати за штиркање
веша; препарати и средства за депилацију; препарати
и супстанце за чишћење и прање; препарати и
супстанце за чишћење, рибање и полирање;
препарати колагена за козметичке сврхе; препарати
након бријања; препарати од алое вере за козметичке
намене; препарати против знојења; природна етарска
ЗИС / RS / IPO
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уља; природни мошус; природни парфемски
производи; прозирни пудер за лице за козметичку
примену; производи за бојење и бељење косе;
производи за заштиту од сунца за козметичку
употребу; производи за заштиту од сунца
[козметика]; производи за исправљање косе;
производи за негу тела и козметичку негу; производи
за одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; производи за парфимирање ваздуха;
производи за пенушаве купке; производи за пилинг
лица за козметичку употребу; производи за
полирање; производи за полирање обуће; производи
за полирање ципела и чизама; производи за прање
веша; производи за прање суђа; производи за
равнање косе; производи за сунчање; производи за
хидратацију коже; производи за хидратацију против
старења; производи за чишћење коже; производи од
сапуна; пудер за шминкање; пудери за бебе
[тоалетни производи]; пудери за лице; пудери за
лице у облику папира обложеног пудером; пудери за
лице у праху; пудери за тело; путер за тело;
распршивачи од трске за освежавање ваздуха;
растварачи за одмашћивање, за употребе које се не
односе на процесе производње; растварачи за
чишћење, за употребе које се не односе на процесе
производње; раствори за чишћење; регенератори за
косу за бебе; регенератори за косу у облику сапуна;
регенератори за нокте; ролне брусног папира;
ружеви; ружеви за усне; ружеви у оловкама; ружино
уље; рукавице за пескарење; руменила; руменила за
образе; самолепљиве трепавице; сапун*; сапун за
бријање; сапун за избељивање текстила; сапуни за
бријање; сапуни за веш; сапуни за кожу; сапуни за
купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у
облику гела; сапуни за лице; сапуни за негу тела;
сапуни за прање веша; сапуни за руке; сапуни за
седла; сапуни за суво прање; сапуни за тело; сапуни
за туширање; сапуни за употребу у домаћинству;
сапуни и детерџенти; сапуни од алое; сапуни од
луфе; сапуни у праху; сапун против знојења; сапун
против знојења ногу; сафрол; светлуцави препарати
за тело; свеће за масажу за козметичку употребу;
сенке за очи; силикон карбид [абразив]; синтетички
мошус; синтетички парфеми; сјајеви за усне; скидачи
лакова; сода за избељивање; сода за прање, чишћење;
соли за избељивање; соли за козметичке купке; соли за
купање; соли за купање за козметичке потребе;
спрејеви за кожу за локалну примену за козметичке
потребе; спрејеви за косу и гелови за косу; спрејеви за
освежавање даха; спрејеви за освежавање просторија;
спрејеви за тело; спрејеви за тело за козметичке
потребе; спрејеви за тело као дезодоранси и мириси за
личну употребу; спреј за чишћење спортског штитника
за зубе; средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; средства за вагинално
испирање за личну хигијену или дезодорисање;
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средства за давање сјаја воћу; средства за
ексфолијацију за козметичку примену; средства за
ексфолијацију лица; средства за ексфолијацију руку;
средства за ексфолијацију стопала; средства за
ексфолијацију тела; средства за заштиту од сунца;
средства за заштиту од сунца за козметичке потребе;
средства за заштиту од сунца за усне; средства за
заштиту од сунца за усне [козметика]; средства за
испирање боје за косу; средства за испирање косе;
средства за испирање косе за козметичке потребе;
средства за испирање косе [шампони-регенератори];
средства за испирање очију, не за медицинске намене;
средства за испирање у машинама за прање посуђа;
средства за испирање уста против каријеса, нису за
медицинске потребе; средства за лепљење за
козметичку употребу; средства за одстрањивање лака
за нокте; средства за омекшавање коже; средства за
омекшавање косе; средства за омекшавање косе за
козметичке потребе; средства за отпушавање одвода;
средства за отпушавање одводних цеви; средства за
отпушавање судопере; средства за пилинг; средства за
пилинг коже; средства за пилинг руку; средства за
пилинг стопала; средства за побољшање изгледа коже;
средства за полирање аутомобила; средства за
полирање за музичке инструменте; средства за
полирање зуба; средства за полирање кожних
производа; средства за полирање намештаја; средства
за полирање хрома; средства за прање wц шоља;
средства за прање веша; средства за прање лица;
средства за прање стакла; средства за прање судова;
средства за прехрањивање косе; средства за
регенерацију коже; средства за скидање боја; средства
за скидање боја, глазура и лакова; средства за скидање
шминке за очи; средства за сушење лака за нокте у
козметици; средства за сушење судова у машинама за
судове; средства за туширање; средства за уклањање
лака; средства за уклањање лака за нокте; средства за
уклањање лепка; средства за уклањање мрља од кућних
љубимаца; средства за учвршћивање косе [препарати за
обликовање косе]; средства за чишћење гума са белим
ободом; средства за чишћење за домаћинство; средства
за чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска;
средства за чишћење за употребу у домаћинству;
средства за чишћење зуба; средства за чишћење зуба и
испирање уста; средства за чишћење зуба у облику
жвакаће гуме; средства за чишћење и дезодорисање
тепиха; средства за чишћење коже; средства за
чишћење козметичких четкица; средства за чишћење
кутија са песком за кућне љубимце; средства за
чишћење лица; средства за чишћење обуће; средства за
чишћење, полирање и абразију за опште потребе у
облику течности или праха; средства за чишћење
посуда са песком која садрже дезодорансе; средства за
чишћење рерне; средства за чишћење руку; средства за
чишћење тканине за намештај; средства за чишћење у
облику пене за личну употребу; средства за чишћење у
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спреју; средства за чишћење у спреју за примену у
домаћинству; средства за чишћење у спреју за употребу
на текстилу; средства и препарати за чишћење;
средства против знојења за личну употребу; стаклени
папир, шмиргла; стаклено платно [абразивно платно];
стипса, алаум [астрингенти]; супстанце које испуштају
мирисни дим за собну употребу; таблете за прање
судова; талк пудер, за тоалетну употребу; талк пудери;
тамјан; тврди регенератори за косу; тврди регенератори
за косу у облику сапуна; тврди шампони; тврди
шампони у облику сапуна; терпен [етарско уље];
терпентин за одмашћивање; терпентинско уље за
одмашћивање; течне подлоге за шминку; течни
детерџенти за прање судова; течни латекс за бојење
тела за козметичке намене; течни парфеми; течни
производи за негу зуба; течни производи за чишћење
објектива; течни ружеви; течни сапуни; течни сапуни за
веш; течни сапуни за купање; течни сапуни за купке за
негу стопала; течни сапуни за прање посуђа; течни
сапуни за прање стопала; течни сапуни за руке и лице;
течни сапуни за руке, лице и тело; течни сапуни за
тело; течности за испирање уста, нису за медицинску
употребу; течности за прање веша; течности за рибање;
течности за хемијско чишћење; течности за чишћење
ветробрана; течности за чишћење ветробранских
стакала; течности за чишћење слова писаћих машина;
тоалетна уља; тоалетне воде; тоалетне воде и колоњске
воде; тоалетне воде које садрже змијско уље; тоалетни
производи [средства за личну хигијену]*; тоалетни
сапуни; тонери за козметичку употребу; тоници за
кожу; топикални лосиони, креме и уља за кожу и тело
за козметичку употребу; траке за избељивање зуба;
траке за освежавање даха; траке за очне капке; траке са
воском за депилацију; триполи камен за полирање;
тупфери за чишћење импрегнирани козметичким
средствима; тупфери за чишћење импрегнирани
тоалетним препаратима; тупфери импрегнирани
средствима за уклањање шминке; туш у оловци за очи;
ћилибар [парфем]; уља за бебе [тоалетни производи];
уља за заштиту од сунца; уља за заштиту од сунца
[козметика]; уља за козметичку употребу; уља за косу;
уља за купање; уља за купање за козметичке потребе;
уља за купање и соли за купање; уља за лице; уља за
мирисе и парфеме; уља за негу лица; уља за парфеме и
мирисе; уља за регенерацију косе; уља за сунчање
[козметика]; уља за тамњење коже; уља за тамњење
коже за козметичке потребе; уља за тело; уља за тело за
козметичке потребе; уља за чишћење; уља и лосиони за
масажу; уља и лосиони за тамњење коже; уља након
сунчања; уља након сунчања за козметичке потребе;
уља након сунчања [козметичка]; уљане купке за негу
косе; уље бора за чишћење подова; уље за купке, за
немедицинску употребу; уље лаванде за козметичке
потребе; уље од лаванде; уље од пеперминта
[парфимеријски производ]; уље чајевца; уље чајног
дрвета; учвршћивачи за нокте; фарбе за браду; фарбе за
ЗИС / RS / IPO
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косу; фарбе за трепавице; фитокозметички препарати;
флексибилни абразиви; фумигацијска средства
[парфеми]; хелиотропин; хемијски препарати за
чишћење за употребу у домаћинству; хемикалије за
освежавање боја за употребу у домаћинству [прање
веша]; хигијенски препарати као тоалетни производи;
хидратантне креме за после бријања; хидратантне
креме за после сунчања; хидратантне креме, лосиони и
гелови; хидратантни гелови [козметички]; хидратантни
лосиони за после бријања; хидратантни лосиони
[козметички]; хидратантни препарати; хидратантни
препарати за косу; хидратантно млеко за тело; хидроген
пероксид за козметичку употребу; хидроген пероксид
за косу; црвенило за полирање [прах за полирање
метала]; црни лак за обућу [крема за обућу]; чврсти
пудери за пудријере [козметика]; челичне перле за
употребу као абразивно средство за пескирање;
шампони*; шампони за бебе; шампони за косу;
шампони за косу 3 у 1; шампони за људску косу;
шампони за суво прање*; шампони за тепихе; шампони
и регенератори за косу; шампони против перути;
шампони-регенератори; шампони у облику сапуна;
шљокице за козметичке потребе; шљокице за лице;
шљокице за лице и тело; шљокице за нокте; шминка;
шминка за лице и тело; шминка за очи; шминка за
пудријере; шминка за тело; шминка која се продаје у
козметичким кутијама; шминка у облику оловке;
шминке за лице; шмиргла; шмиргл папир; шмиргл
платно; штирак за веш; штирак за прање веша; штирак
за сјај веша; шумеће кугле за купање; шустерски восак.
(210) Ж- 2021-937
(220) 26.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) eKlinika Solutions d.o.o. Beograd, Булевар
Зорана Ђинђића 125и, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела, црна.
(511) 35
промоција продаје за друге; услуге
малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала.
44 услуге медицинских клиника; медицинска помоћ;
услуге телемедицине; изнајмљивање медицинске опреме.
(210) Ж- 2021-940
(442) 15.07.2021.
ЗИС / RS / IPO

(220) 25.05.2021.

Ж
(731) Будућност пет д.о.о. Јагодина, Александра
Стефановића 10, Јагодина, RS
(540)

(531) 26.02.07; 27.05.01; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) 25 радне блузе, одела; радни комбинезон,
одело.
(210) Ж- 2021-941
(220) 25.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Protect Five Outdoor d.o.o. , Александра
Стефановића 10, Јагодина, RS
(540)

(531) 03.07.01; 03.07.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) црвена, жута, црна.
(511) 25 радне блузе, одела; радни комбинезон,
одело.
(210) Ж- 2021-943
(220) 26.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) LINKS REAL ESTATE DOO, Николе Чупића
2, 11000, Београд-Звездара, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 07.01.24; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02
(591) медно златна (Пантоне 15-1142 ТЦX).
(511) 16
хартија, картон ; штампане ствари;
канцеларијски материјал.
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Ж
35
оглашавање; услуге управљања пословним
пројектима за грађевинске пројекте; консултације у
пословном управљању; прикупљање информација за
компјутерске базе података; истраживање тржишта;
пословне процене; рекламирање на рачунарској
мрежи.
36
посредовање у купопродаји непокретности;
управљање непокретностима; процена вредности
непокретности;
услуге
агенција
за
промет
некретнина;
услуге
управљања
имовином,
хипотекарне услуге и помоћ другим лицима у
исходовању
осигурања
и
финансирању
непокретности.
(210) Ж- 2021-945
(220) 27.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Виктор Гудало, Пазинска 17/3,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Љубица Б. Дракулић, Жарковачка
17/6, Београд
(540)

(531) 24.17.03; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива; плава; бела; црвена; светло зелена.
(511) 3 препарати за уклањање мрља; креме за
полирање; козметичке креме; пасте за бријање; креме за
кожне производе; детерџенти који нису за употребу у
производним процесима у и за медицинску употребу;
раствори за чишћење; производи за одмашћивање који
нису за употребу у процесу производње; препарати за
уклањање шминке; средства за чишћење зуба (пасте,
гелови, течности); препарати за уклањање камен за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање боје;
одстрањивачи лака; миришљаве воде; препарати за
депилацију; восак за депилацију; етарска уља; шминка;
препарати за чишћење; млеко за чишћење за козметичку
употребу; препарати за прање; тоалетни производи
(средства за личну хигијену); течности за чишћење
ветробрана/ ветробранских стакала; козметика за обрве;
шампони; вештачки нокти; препарати за негу ноктију;
препарати за полирање; козметички препарати за негу
коже; помаде за козметичку употребу; пудер за
шминкање; препарати за бријање; дезодорантни сапун;
комади тоалетног сапуна; оловке за извлачење обрва;
талк пудер за тоалетну употребу; крпе за полирање;
бадемово млеко за козметичку употребу; препарати за
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уклањање рђе; соли за купање које нису за медицинску у
потребу; козметички препарати; лепак за причвшћивање
вештачких трепавица; дезодоранси за људе и животиње;
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама;
препарати за отчепљивање одводних цеви; шампони за
кућне љубимце; марамице натопљене са козметичкум
лосионима; лосиони после бријања; лакови за косу;
маскаре; гелови за избељивање зуба; крпе намочене
детерџентом за чишћење; мирисни штапићи; препарати
за парфимисање ваздуха; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање; гелови за масажу, који
нису за медицинску употребу; сјајеви за усне; шампони
за суво прање; декоративне налепнице за нокте;
препарати за сунчање; кана; средства за чишћење обуће;
препарати за купање, не за медицинске сврхе; балзами за
косу; производи за исправљање косе; марамице
натопљене препаратима за скидање шминке; средстава
за уклањање/одстрањивање лака за нокте; шампони за
животиње; свеће за масажу за козметичку употебу;
козметика за децу; мицеларна вода; пмучни јастучићи
натопљени препаратима за уклањање шминке.
16 тоалет папир / хигијенски папир; папир за
паковање; марамице од папира; пластичне фолије за
омотавање; врећице од папира или пластике, за
паковање; табаци од рецикловане целу лозе за
умотавање; вреће за ђубре (од папира или пластике);
папирне марамице за уклањање шминке; стоне
салвете од папира; убруси од папира; убруси за лице
од папира; упијајуће фолије од папира или пластике
за паковање хране; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге за паковање хране; пластичне кесе
за одлагање животињског измета; марамице од
папира за чишћење.
21 четке; канте за заливање; метле; механичке
метле; кофе; канте; лавори; четке за тоалет;
материјални за прање четки; метална средства за
рибање, чишћење за тигање; млатилица за муве;
четке за ципеле; крпе за чишћење; кожа за полирање;
чешљеви за косу са великум зупцима; апарати за
скупљање
прашине,
неелектрични;
тоалетни
несесери; тоалетни сунђери; крпе за брисање
прашине са намештаја; мопови; четке за рибање;
пуфне за пудерисање; сунђери за прање; сунђери за
рибање; посу де за сапун; држачи за сапун;
канте/корпе за смеће/ђубре/отпад; тоалетни прибор;
распршивачи мириса; четкице за бријање; четкице за
зубе; јеленска кожа за чишћење; корпе за
домаћинство; четке за чишћење резервоара и посуда;
сунђери за употребу у домаћинству; крпе за
прашину; рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице за полирање; крпе за прање подова; четке
за прање судова; чаше, папирне или пластичне чаше
за пиће; конац за чишћење зуба; рукавице за
баштованство; тањири за једнократну употребу;
прибор за скидање шминке; подметачи за печење;
сунђери за шминкање; четке за шминку; кофе за
ЗИС / RS / IPO
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цеђење мопа; четкице за трепавице; крпе за
полирање; брисачи стакла (прибор за чишћење);
посуде од алуминијумске фолије за једнократну
кућну употребу; кухињске крпе; абразивне рукавице
за пилинг коже.
(210) Ж- 2021-946
(220) 27.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Виктор Гудало, Пазинска 17/3, 24000,
Суботица, RS
(740) Адвокат Љубица Б. Дракулић, Жарковачка
17/6, Београд
(540)

(531) 26.01.16; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива; бела; црвена; црна.
(511) 3 препарати за уклањање мрља; креме за
полирање; козметичке креме; пасте за бријање;
креме за кожне производе; детерџенти који нису за
употребу у производним процесима у и за
медицинску употребу; раствори за чишћење;
производи за одмашћивање који нису за употребу у
процесу производње; препарати за уклањање
шминке; средства за чишћење зуба (пасте, гелови,
течности); препарати за уклањање камен за употребу
у домаћинству; препарати за уклањање боје;
одстрањивачи лака; миришљаве воде; препарати за
депилацију; восак за депилацију; етарска уља;
шминка; препарати за чишћење; млеко за чишћење
за козметичку употребу; препарати за прање;
тоалетни производи (средства за личну хигијену);
течности за чишћење ветробрана/ ветробранских
стакала; козметика за обрве; шампони; вештачки
нокти; препарати за негу ноктију; препарати за
полирање; козметички препарати за негу коже;
помаде за козметичку употребу; пудер за шминкање;
препарати за бријање; дезодорантни сапун; комади
тоалетног сапуна; оловке за извлачење обрва; талк
пудер за тоалетну употребу; крпе за полирање;
бадемово млеко за козметичку употребу; препарати
за уклањање рђе; соли за купање које нису за
медицинску у потребу; козметички препарати; лепак
за причвшћивање вештачких трепавица; дезодоранси
за људе и животиње; оплемењивачи рубља за
употребу у перионицама; препарати за отчепљивање
одводних цеви; шампони за кућне љубимце;
марамице натопљене са козметичкум лосионима;
лосиони после бријања; лакови за косу; маскаре;
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гелови за избељивање зуба; крпе намочене
детерџентом за чишћење; мирисни штапићи;
препарати за парфимисање ваздуха; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање; гелови
за масажу, који нису за медицинску употребу; сјајеви
за усне; шампони за суво прање; декоративне
налепнице за нокте; препарати за сунчање; кана;
средства за чишћење обуће; препарати за купање, не
за медицинске сврхе; балзами за косу; производи за
исправљање косе; марамице натопљене препаратима
за
скидање
шминке;
средстава
за
уклањање/одстрањивање лака за нокте; шампони за
животиње; свеће за масажу за козметичку употебу;
козметика за децу; мицеларна вода; пмучни
јастучићи натопљени препаратима за уклањање
шминке.
16 тоалет папир / хигијенски папир; папир за
паковање; марамице од папира; пластичне фолије за
омотавање; врећице од папира или пластике, за
паковање; табаци од рецикловане целу лозе за
умотавање; вреће за ђубре (од папира или пластике);
папирне марамице за уклањање шминке; стоне
салвете од папира; убруси од папира; убруси за лице
од папира; упијајуће фолије од папира или пластике
за паковање хране; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге за паковање хране; пластичне кесе
за одлагање животињског измета; марамице од
папира за чишћење.
35
презентација робе; истраживање тржишта;
оглашавање; рекламирање; рекламирање слањем
наруџбеница; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; услуге набавке за трећа лица (куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте);
административна обрада наруџбеница за куповину;
фактурисање; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге онлајн малопродаје;
услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала.
(210) Ж- 2021-947
(220) 27.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Cummins Inc., 500 Jackson Street , Columbus,
Indiana 47201, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GUIDANZ
(511) 9 софтвер у виду мобилне апликације за
употребу у дијагностици, контроли, одржавању, раду
и сервисирању мотора, који се може преузимати.
37 пружање информација из области одржавања и
поправке мотора.

21

Ж
41 образовне услуге, наиме, пружање онлајн обуке
из области дијагностике, одржавања, поправке и рада
мотора, дијагностике, одржавања, поправке и рада
компонената мотора и употребе алата за поправке
мотора.
42 пружање софтвера као услуге за дијагностику,
контролу, одржавање, рад и сервисирање мотора;
пружање привремене употребе онлајн , који се не
може преузети, за употребу у дијагностици,
контроли, одржавању, раду и сервисирању мотора;
пружање информација из области дијагностике
мотора.
(210) Ж- 2021-948
(220) 27.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Monarh d.o.o., Соколска 21, Београд, RS
(740) Миланче Милићевић, Пут Марковића 003,
11408, Велика Крсна
(540)

(531) 25.01.05; 26.01.16; 26.11.12; 29.01.02
(591) златна.
(511) 1 препарати за омекшавање воде; трагакант
гума за индустријске намене; активни угаљ; потисни
гасови за аеросоле; редукциони агенси за употребу у
фотографији; лепкови за плакате; агар-агар за
индустријску употребу; аглутинанти, спајачи за
бетон;
пољопривредне
хемикалије,
изузев
фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида;
смесе за поправљање унутрашњих; албумин
[животињски или биљни, сиров]; јодизовани
албумен; беланчевине слада; албуминизовани папир;
алкали; алкали каустични алкали; емно-алкални
метали; алкохол; етил алкохол; алдехиди; морске
алге [ђубриво]; морска трава ђубриво; хемијске
супстанце за конзервирање намирница; хемијски
препарати за лакше легирање метала; глиница,
алумин; алуминијумова стипса; стипса; хемикалије
за припрему земљишта; скроб за индустријску
употребу; хемикалије за претварање скроба у
течност [агенси за одлепљивање]; амонијум соли
[нишадор];сона
киселина;
амонијачне
соли;
амонијак; амил алкохол; безводни амонијак; апimаl
charcoal животињски угаљ; животињске беланчевине
[си ров материјал]; супстанце против детонација за
моторе са унутрашњим сагоревањем; антифриз;
средства против стврдњавања; туткало за употребу у
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хемијској индустрији; гума арабика за индустријску
употребу; лепљиви препарати за калемљење дрвета;
препарати за пуњење шупљина на дрвећу [у
шумарству]; раствори сребрне соли за посребривање;
аргон; олово арсенат Ничанска класификација;
самотонирајући папир [фотографски]; хемикалије за
избељивање текстила; азот; азот субоксид; азотна
ђубрива; азотна киселина; енолошки бактерициди
[хемијски препарати који се користе у прављењу
вина]; натријум карбонат калцинирана сода];
киселине на бази бензола; деривати бензола;
бензоева киселина; бензоев сулфид; сахарин;
беркелијум; хемикалије за аерацију бетона; средства
за конзервацију бетона, изузев боја и уља; агенси за
избистравање и конзервисање пива; биохемијски
катализатори; калијум диоксалат; препарати за
влажење који се користе у избељивању; хемикалије
за избељивање воска; дрвена смола; алкохол из
дрвета; дрвена пулпа; ацетатна киселина; сирћетна
киселина; боракс; борна киселина за индустријску
употребу; хемикалије за спречавање кондензовања;
екстракт индијског дрвета; каинит; калцијум
цијанамид [вештачко ђубриво]; супстанце за
пластифицирање; заштитна средства за гуму;
карбонати; магнезијум карбонат; угљеник [карбон];
угљеник дисулфид; угљена [карбонска] киселина;
карбиди; калцијум карбид; лутецијум [касиопиум];
касиопиум [лутецијум]; катализатори; целулоза;
папирна пулпа; вискоза; металуршки цемент;
керамичке глазуре; церијум; соли ретких земних
метала; цезијум; кетон; препарати од угља
животињског порекла; угљеник за филтере; угаљ од
костију; хемикалије за чишћење димњака;
хемикалије за обнављање коже; индустријске
хемикалије; хемијски препарати за научну употребу,
осим за медицинску или ветеринарску употребу;
хемијски реагенси, који нису за медицинску или
ветеринарску употребу; модераторит [успоривачи] за
нуклеарне реакторе; фисиони хемијски елементи;
хемијске супстанце за лабораторијске анализе, не за
медицинску или ветеринарску употребу; хемијски
препарати за лабораторијске анализе, не за
медицинску или ветеринарску употребу; хлорати;
хлор; хидрохлорати; хлороводонична киселина;
мастика за кожу; лепак за пнеуматике; цемент за
поправку сломљених; хемикалије за водоотпорност
цемента, изузев средства за конзервирање цемента,
изузев боја и уља; течности за хидрауличне системе;
восак за калемљење дрвећа; лимунска киселина за
индустријску употребу; препарати за бистрење шире;
туткала за фину обраду и пуњење; лепкови за тапете;
супстанце за бистрење вина; соли за бојење метала;
премази, изузев уља, за кожу; раствори за натапање
коже; средства за цвеће; конзерванси за употребу у
фармацеутској индустрији; хемијски препарати за
употребу у фотографији; сензибилисане тканине за
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фотографију Ничанска класификација; фотоосетљиве
плоче; корозивни препарати; препарати за штављење
коже; за штављење сирове коже 1 cream of tartar for
chemical purposes; тартар крем за хемијске намене;
кротон алдехид; криогени препарати; лепак за кожу;
хемикалије за преливање коже; хемикалије за
импрегнацију коже; плави витриол; бакар сулфат
[плави
витриол];
киријум;
препарати
за
одмашћивање у производним процесима; препарати
за уклањање масти за употребу у процесу
производње;
препарати
за
одлепљивање
и
раздвајање; препарати за одлепљивање и одвајање;
препарати за одлепљивање; дисперзанти уља;
препарати за одстрањивање смоле; растварачи смоле;
дефолијанти; препарати за одвајање од калупа;
супстанце за уклањање политуре; препарати за
дехидрацију
за
индустријску
употребу;
дезинкрустанти, средства против стварања норе;
детерџенти за употребу у производним процесима;
декстрин лепак; дијагностички препарати, не за
медицинску или ветеринарску употребу; дијастазе
[ензими] за индустријску употребу; диазо папир;
средства за обнављање грамофонских плоча;
дестилована вода; доломит за индустријску
употребу; препарати за стврдњавање метала;
диспрозијум;
закисељена
вода
за
пуњење
акумулатора; вода са електролитима за пуњење
батерија; глицерин за индустријску употребу;
средства за бистрење; препарати за бистрење;
јоноизмењивачи [хемијски препарати]; средства за
флеш-лампе; препарати за уштеду; реагенсни папир,
не за медицинску или ветеринарску; антистатички
препарати, осим за употребу у домаћинству; соли за
галванске батерије; соли за галванске ћелије;
препарати за непрозирност емајла; препарати за
затамњење стакла; хемикалије за бојење емајла;
емулгатори; сензиблилисане фотографске плоче;
препарати за лепљење; ђубрива; ензимски препарати
за индустријску употребу; ензими за индустријску
употребу; епоксидне смоле, непрерађене; препарати
за пречишћавање гаса; ербијум; алкохолни раствор
сирћета [разређена сирћетна киселина]; тест папир,
хемијски; естери; етан; етри; етил етар; гликол етар;
метил етар; диетил етар; хемикалије за спречавање
стварања мрља на тканинама; еуропијум; смеше за
гашење ватре; брашно за индустријску употребу;
соли гвожђа; ферменти за хемијску употребу;
препарати за ђубрење; препарати за заштиту од
ватре; смеше за резање навоја; препарати за
филтрирање у индустрији пића; фисиони материјал
за нуклеарну енергију; сумпор у праху за употребу у
хемији;
супстанце
за
гашење
креча;
флуороводонична киселина; графит за индустријску
употребу; везивна средства за ливење; препарати за
калупљење у ливницама; хемијски додаци за
инсектициде; хемијски додаци за фунгициде; мравља
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киселина; мрављи алдехид за употребу у хемији;
препарати за израду сукна који се користе у текстилној
индустрији; препарати за израду сукна; кочиона
течност; згуснути гасови за индустријску употребу;
rock salt камена со 1 getters [chemically active
substances]; гетери [хемијски активне супстанце]; суви
лед [угљен-диоксид]; гликол; масне киселине; мастика
за калемљење дрвећа; гурјун смола за употребу у
производњи лака; хелијум; хормони за убрзано
сазревање воћа; хемикалије у хортикултури, изузев
фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида;
уља за конзервирање намирница; уља за припрему
коже у процесу производње; адитиви за дисперзију
уља; хемикалије за бељење уља; хемикалије за
пречишћавање уља; хумус; хидрати; угљени хидрати;
хидроген; млечна киселина; млечни ферменти за
хемијску употребу; лантан; препарати за спречавање
тамњења сочива; зидарски конзерванси, изузев боја и
уља; конзерванси за зидове, изузев боја и уља;
магнезит; магнезијум хлорид; манганат; кора мангровог
дрвета за индустријску употребу; хемикалије за
матирање стакла; жива; живине соли; живин оксид;
тресетне подлоге за хортикултуру; поташа; калијум;
калијумова вода; протеини [сировина]; нус-производи
прераде житарица за индустријску употребу; ума ци за
прераду дувана; сапун [метални] за индустријску
употребу; соли [хемијски препарати]; сирова; хромне
соли; соли [ђубрива]; селен; супстанце за очување
семена; препарати за спречавање тамњења стакла;
хемикалије против замагљивања прозора; земља за
узгајање биљака; ретка земља; иловача; угљеник
тетрахлорид; тетрахлориди; препарати за влажење који
се користе у текстилној; пепарати за влажење за
употребу у текстилној индустрији; тресет [ђубриво];
средства за конзервацију керамичких плочица, изузев
боја и уља; водено стакло [топљиво стакло);
омекшивачи меса за индустријску; хемијски прпарати
за спречавање болести винове лозе; вински алкохол;
ксенон; итербијум; итријум; хлориди; сулфати;
препарати за побољшање кувања, за индустријску
употребу;
испарљиви алкали [амонијака] за
индустријску употребу; амонијак [испарљиви алкали]
за индустријску употребу; алкални јодиди за
индустријску употребу; алкални метали; препарати
против клијања за биљке; нитрати; лепкови за зидне
плочице; метил бензол; метил бензен; сода бикарбона
за хемијску употребу; биолошки препарати [осим за
употребу у медицини или ветерини]; препарати за
бељење [уклањање боје] за индустријску употребу;
препарати за дестилацију дрвеног алкохола; топитељи
за тврдо лемљењ;е; карболинеум за заштиту биљака;
лецити н [сировина]; супстрати за узгајање без земље
[за употребу у пољопривреди]; естри целулозе за
индустријску употребу; казеин за индустријску
употребу; целулозни деривати [хемикалије]; етри
целулозе за индустријску употребу; бактеријски
23
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препарати, осим за употребу у медицини и ветерини;
бактериолошки препарати, осим за медицинску и
ветеринарску употребу; културе микроорганизама,
осим за медицинску или ветеринарску употребу;
угљена чађ за индустријску употребу; распршивачи за
пластику; растварачи за; вештачки заслађивачи
[хемијски препарати]; хемикалије за пречишћавање
воде; омекшивачи за индустријску; материјали за
филтрирање од непрерађене; материјали од хемијских
супстанци за филтрирање; материјали од минералних
супстанци за филтрирање; материјали од биљних
супстанци за филтрирање; глукоза за индустријску
употребу; глутен [лепак], осим за канцеларијску или
употребу у домаћинству; смоле [лепкови] за
индустријске намене; хемикалије за спречавање влаге у
зидарству, изузев боја; рибље туткало, изузев за
употребу у канцеларијама, домаћинству или у
прехрани; керамички материјали у форми честица, за
филтритање; компост; смеше за производњу техничке
керамике; дијатомејска земља; средства за нагризање
метала; препарати за регулацију раста биљака;
препарати за уклањање каменца, осим за употребу у
домаћинству; морска вода за индустријску употребу;
препарати од микроелемената за биљке; камфор, за
индустријску употребу; хемијски појачивачи за папир;
хемијски појачивачи за гуму; хумус за ђубриво;
магнетне течности за индустријску употребу;
експандирана глина за хидропонски раст биљака
[супстрат]; баштенска земља; препарати за каљење
метала; глутаминска киселина за индустријску
употребу; екстракти чаја за употребу у производњи
фамацеутских препарата; екстракти чаја за употребу у
индустрији хране; органска биомаса [ђубриво];
екстракти чаја за употребу у производњи козметике;
колаген за индустријске намене; силицијум карбид
[сировина]; помоћна средства [ађуванти], која нису за
медицинске и ветеринарске намене; витамини за
употребу у производњи додатака исхрани; витамини за
прехрамбену индустрију; антиоксиданти за употребу у
производњи; антиоксиданти за употребу у производњи
козметике; антиоксиданти за употребу у производњи
фармацеутских; антиоксиданти за употребу у
производњи додатака исхрани; протеини за употребу у
производњи; протеини за употребу у производњи
додатака исхрани; протеини за прехрамбену
индустрију; амонијум нитрат; витамини за употребу у
поризводњи фармацеутских препарата; витамини за
употребу у производњи козметике; флавоноид
(фенолна једињења за индустријску намену); тимол за
индустријску намену; горњи слој земљишта (црница);
животињско ђубриво; нано прах за индустријске
намене; полимери на бази дендримера за употребу у
производњи фармацеутских; хемијски препарати за
спречавање болести житарица; биостимулатори за
биљке.
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6 никал сребро; алуминијум; бронза; алуминијумска
жица; везне плоче; анкерне плоче; металне млазнице;
кваке са резом од метала; катарке од метала; стубови,
мотке од метала; замке за дивље животиње;
подупирачи, споне од метала за манипулисање
теретом; споне од метала за управљање теретом;
анти-фрикциони метал, против трења; метални
штитници дрвећа; касице за новац [металне или
неметалне]; сребрни лем; посребрене легуре калаја;
материјали за ојачавање, од метала, за бетон; сефови
[метални или неметални]; сигурносне касе [металне
или неметалне]; метални заустављачи [стопери] за
прозоре; метални граничници за заустављање врата;
подлошке од метала; прстенови од метала; заптивни
прстенови од метала;металне шарке за велика врата;
плочице од метала; бодљикава жица; шипке за
металне ограде; контејнери од метала за
складиштење киселина; сигурносне касе за готовину;
рамови за грађевинарство од метала; металне
прозорске ременице; металне ременице за прозорске
оквире; цеви од метала за инсталације централног
грејања; цеви од метала за инсталације за централно
грејање; ексери за потковице; клинови од метала;
хром; хромирано гвожђе; метални стубови за
грађевинарство; цеви за воду од метала; прстенови,
обручи [метална роба]; конзерве; врата од метала;
резе за прозорске оквире; куке [метална роба]; окови
за прозоре; контејнери од метала за компримовани
гас или течни ваздух; поштански сандучићи од
метала; металне ограде за грађевинарство;
степениште од метала; метални затварачи за прозоре;
цеви од метала; делови од метала за прозоре;
гвоздене траке; капије од метала; плоче за врата,
металне; стаклене баште од метала, преносиве;
кровне конструкције од метала; рамови за прозоре од
метала; рамови за стаклене баште од метала; везивне
нити од метала за употребу у пољопривреди; кровни
олуци од метала; метални кровови са уграђеним
фотонапонским ћелијама; металне рампе за возила
;рамови од метала за стакленике и пластенике;
хладни рамови од метала.
7 вратила спојнице [машине]; пољопривредне машине;
пољопривредне дизалице; елеватори [лифтови];
машине за мешање; машине за мешање; машине за
мешање; машине за брање и кошење; машине за
пуњење флаша; машине за прање флаша; машине за
љуштење; винске пресе; current generators струјни
генератори; електричне енергије; распршивачи
[машине]; машине за скупљање; машине за прераду
хране, електромеханичке; peeling machines машине за
сејање; машине за стругање поврћа.
19
паркети; прозорски рамови, неметални.
29 екстракти алги за исхрану; gelatine желатин;
butter путер; путер крем; воће, конзервисано; џемови;
залеђено воће; raisins суво грожђе; конзервисано поврће;
кувано поврће; сушено поврће; уља за исхрану; смрзнуто
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воће; кристализовано воће; воће, кувано; воћни желе;
воћна пулпа; месо; мермелада; прерађен орах; коштано
уље за; састојци за припремање супе; парадајз пире;
салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа; сок од
парадајза за кување; кора од воћа; алгинати за
кулинарске намене; млевени бадем; конзервисан пасуљ;
воћни чипс; воће конзервисано у алкохолу; воће у
конзерви; уштипци, крофне од кромпира; поврће у
конзерви; пахуљице од кромпира; пире од јабука;
компот од бруснице; тахини; грицкалице на бази воћа;
мусеви од поврћа; семенке, припремљене; конзервисан
бели лук; нискокалорични чипс од кромпира;
нискокалорични хрскави кромпир; компоти; парадајз
пире; paste паста од поврћа; паста од плавог патлиџана;
аранжмани од обрађеног воћа; кандирани ораси;
зачињено коштуњаво воће; зачињени ораси; лешници,
припремљени; бобичасто воће, конзервирано; лимунов
сок за употребу у кулинарству; замрзнуто-сушено
поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано поврће;
кукуруз шећерац, прерађен; намази на бази орашастих
плодова; кнедле на бази кромпира; пресована воћна
паста; поврће, прерађено; processed воће, прерађено;
рендани пржени кромпир; концентрати на бази поврћа за
кување; концентрати на бази воћа за кување; намази на
бази поврћа; јестиво цвеће, сушено.
31
морске алге, непрерађене, за људску или
животињску исхрану; орашасто воће, непрерађено;
дрвеће; стабла дрвећа; жбуње
37 чишћење унутрашњости зграда; грађевински
надзор; постављање кухињске опреме; рушење
објеката; заштита грађевина од влаге; изоловање
објеката; изнајмљивање машина за ископавање
[багера]; чишћење прозора прање возила; зидарство;
молерски радови, спољни и унутрашњи; малтерисање;
водоинсталатерске услуге; полирање возила; заштита
возила од корозије; услуге сервисних станица за возила
[бензинских пумпи]; оржавање возила; лакирање;
чишћење возила; услуге поправке возила у квару;
зидарске услуге; пружање информација у вези са
изградњом; чишћење зграда [спољних површина];
вулканизација гума [поправка]; бушење бунара;
изградња сајамских штандова и продавница; пуњење
батерија за возила; балансирање гума.
(210) Ж- 2021-949
(220) 27.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Анђелић Маја and Јовановић Небојша,
Валентина Водника 16, 21000, Нови Сад, RS i
Шафарикова 33, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
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(591) црна- Ц75М68Y67К89, ХеxаБр, #020202,
црвена-Ц0М99Y100К0, ХеxаБр, #ед1е24.
(511) 14 накит за ципеле; беџеви од племенитих
метала; бижутерија; накит; привесци [накит].
18 кожне траке; етикете од коже.
26 апликације [позамантерија]; украси за ципеле.
(210) Ж- 2021-953
(220) 27.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Инагро ДОО Београд-Сурчин, Мите Бињаша
4а, Београд, RS
(740) Адвокат Тијана Владисављевић, Шавничка
43д/13, Чукарица-Београд
(540)

(531) 06.19.16; 07.01.11; 25.05.02; 26.04.16; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) зелена, црвена, сива, браон, бела,црна, жута.
(511) 29
албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
масти; инћуни, неживи; кикирики путер; путер;
какао путер за исхрану; кокосов путер; путер крем;
беланце од јаја; кобасице крвавице; говеђа супа,
бујон; говеђа супа; препарати за прављење бујона;
кавијар; воће, конзервисано; сухомеснати производи;
листићи од кромпира; чипс од кромпира; кисели
купус; кокос, осушени; репино уље за исхрану; уље
репице за исхрану; концентрати за бујон;
концентрати за говеђу супу; џемови; залеђено воће;
супе; суво грожђе; краставчићи; конзервисано
поврће; кувано поврће; сушено поврће; уља за
исхрану; павлака [млечни производ] ; сир; смрзнуто
воће; кристализовано воће; крокети; љускари, који
нису живи; урме; млеко; рак, који није жив; рибљи
филети; сириште, сирило; воће, кувано; воћни желе;
воћна пулпа; месо; риба, која није жива; желе за
исхрану; желе од меса; дивљач, која није жива;
ђумбиров џем; конзервисана соја, за исхрану; масне
супстанце за производњу јестиве масти; смеше које
садрже маст за кришке хлеба; харинге, неживе;
јастози, који нису живи; кукурузно уље за исхрану;
уље палминих коштица за исхрану; сусамово уље за
исхрану; остриге, које нису живе; рибљи желатин за
исхрану; шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати
за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување;
месни екстракти; кефир; кумис; напици од млека, у
којима млеко преовлађује; сурутка; производи од
25
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млека; бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мермелада;
животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе;
палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у
праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; коштано
уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели
краставац; грашак, конзервирани; кобасице; усољено
месо; састојци за припремање супе; парадајз пире;
салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа;
сардине, неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за
исхрану; туњевина, нежива; сок од парадајза за
кување; сунцокретово уље за исхрану; шкембићи;
конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није
жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене;
млевени
бадем;
кикирики,
припремљен;
конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље
за исхрану; конзервисан пасуљ; јетра; намирнице на
бази рибе; воћни чипс; шкољке капице, која нису
живе; воће конзервисано у алкохолу; полен
припремљен као храна; шкампи, рачићи, који нису
живи; конзервисана риба; конзервисано месо; морски
рачићи, који нису живи; јаја пужева зајело; тофу;
мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја
гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску
исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; уштипци,
крофне од кромпира; усољена риба; морски
краставац, који није жив; чауре свилене бубе за
људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука;
компот од бруснице; тахини; хумус; морске (нори)
алге, конзервисане; грицкалице на бази воћа; кисело
млеко; кимчи; сојино млеко; милк шејк;
конзервисана паприка; сунцокретове семенке,
припремљене; рибљи мусеви; безалкохолни пунч од
жуманаца; мусеви од поврћа; рибља икра,
припремљена; семенке, припремљене; алое вера за
људску исхрану; конзервисан бели лук; протеинско
млеко; уље од семена лана за исхрану;
нискокалорични чипс од кромпира; нискокалорични
хрскави кромпир; лецитин за кулинарске намене;
млечни ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана; ферментисано печено
млеко; ферментисано млеко; парадајз пире; паста од
поврћа; паста од плавог патлиџана; млеко од
кикирикија за ку линарске сврхе; бадемово млеко за
кулинарске сврхе; пиринчано млеко; артичоке,
конзервиране; аранжмани од обрађеног воћа; млеко у
праху; јакитори [јапански ражњићи од пилетине];
булгоги; кандирани ораси; зачињено коштуњаво
воће; зачињени ораси; лешници, припремљени;
бобичасто воће, конзервирано; гуакамол; прстенови
од лука [поховани лук]; лимунов сок за употребу у
кулинарству;
замрзнуто-сушено
месо;
лиофилизовано месо; дехидрисано месо; овсено
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млеко; павлака [биљна] на бази поврћа; замрзнутосушено поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано
поврће; екстра девичанско маслиново уље за
исхрану; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиви
инсекти, неживи; кукуруз шећерац, прерађен; намази
на бази орашастих плодова; кнедле на бази
кромпира; виршле; виршле у кукурузном тесту на
штапићу; сојино уље за исхрану; замене за млеко;
бадемово млеко; млеко од киририкија; кокосово
млеко; кокосово млеко за кулинарску употребу;
напици на бази кокосовог млека; пиринчано млеко за
кулинарску употребу; напици на бази бадемовог
млека; напици на бази млека од кикирикија; црева за
кобасице, природна или вештачка; усољен и сушени
бакалар; уштипци од свежег сира; пресована воћна
паста; тофу листићи; пљескавице од соје; тофу
пљескавице; таџин [готово јело од меса, рибе или
поврћа]; темпех; сатај; поврће, прерађено; воће,
прерађено; рататули; кандирана патка; андулете;
беле кобасице; каселет; рибани кисели купус;
рендани пржени кромпир; омлети; ролнице од
купуса пуњене месом; концентрати на бази поврћа за
кување; концентрати на бази воћа за кување; намази
на бази поврћа; агар-агар за кување; мекушци,
неживи; кварк; свеж сир; напици са бактеријама
млечне
киселине;
јестиво
цвеће,
сушено;
кристализовани ђумбир; ђумбир, конзервисани;
кисели ђумбир.
30 материјали за везивање кобасица; резанци; пите;
млевени јечам; сендвичи; пецива; пти-бер кекс; векне
хлеба; зачинска паприка; пице; пите од меса; векна
са месом; средства за омекшавање меса за употребу у
домаћинству; маринаде; сендвичи са сиром
[чизбургери]; песто; глазуре за шунку; сендвич са
виршлама.
31 живе животиње.
(210) Ж- 2021-954
(220) 28.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) WORLD ATHLETICS, 6-8, quai Antoine 1er,
MC-98000 Monaco (MC), MC
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 07.01.25; 07.05.09; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
ЗИС / RS / IPO
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(591) црвена, плава, бела, црна, сива.
(511) 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, уређаји за вагање,
мерење, сигнализација, надзор (инспекција), хитни
(спасилачки) и наставни уређаји; уређаји и
инструменти
за
вођење,
дистрибуцију,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне струје; уређаји за снимање,
пренос, репродукцију звука или слика; магнетни
носачи података, дискови за снимање, акустични
дискови; компакт дискови, двд и други дигитални
медији за снимање; меморијске картице; флеш
меморијске картице; механизми за уређаје за
претплату; благајне, рачунске машине; електронски
уређаји
за
телекомуникације,
аутомобилску
електронску или електронску индустрију за ширу
јавност и индустрију; електрични / електронски
делови; електрични / електронски нумерички уређаји
за приказ; електричне / електронске компоненте;
хардвер; електричне / електронске пасивне
компоненте; опрема за обраду података, рачунари;
софтвер; апликациони софтвер; апликативни софтвер
за мобилне телефоне; апарати за гашење пожара;
алкохометри; електронске публикације (могуће
преузети); заштитне кациге за спорт; наочаре,
сунчане наочаре, спортске наочаре; електронске
плоче за приказ и сензори за подешавање времена;
светлећи и механички индикаторски знакови и
панели; софтвер, укључујући софтвер за рачунарске
игре; софтвер за рачунарске игре за мобилне
телефоне; преносни рачунари; електронски таблети;
аларми и детектори за пожар, топлоту и дим; видео
камере; уређаји за обраду слике; преносни дигитални
електронски уређаји и с тим повезан софтвер;
преносни електронски уређаји за гласовну, видео,
комуникацију
података
и
слике;
батерије,
сувоћелијске батерије, пуњиве батерије, пуњачи,
акумулатори; аудио каблови, видео каблови; машине
и апарати за комуникацију; мобилни мобилни
телефони; маске за мобилне телефоне; пријемници
система глобалног позиционирања (гпс); паметни
сатови; магнетне картице и паметне картице,
посебно корисничке картице и картице лојалности
(укључене у ову класу) и платне картице (укључене у
ову класу); електронски новчаници; хуманоидни
роботи који укључују вештачку интелигенцију.
10
хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски производи; шав
материјали; терапеутски и помоћни уређаји
прилагођени особама са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за негу
новорођенчади; уређаји, уређаји и производи за
сексуалне активности; комплети за клиничку
медицинску употребу који садрже епрувете, тест
плоче и индикаторске дијаграме за процену
ЗИС / RS / IPO

Ж
резултата испитивања; медицински уређаји и прибор
за примену одмерених доза фармацеутских
производа; боце за медицинске сврхе; каниле у
медицинске сврхе; шприцеви у медицинске сврхе;
бризгалице за медицинске сврхе; монитори откуцаја
срца који се носе током физичких вежби; снимачи
откуцаја срца; монитори срчане фреквенције; монитори
брзине пулса.
12 возила; уређаји за кретање копном, ваздухом или
водом; гуме за аутомобиле; точкови и фелне за
аутомобиле.
14 накит; огрлице; сатови; ручни сатови, сатови;
хронографи; зидни сатови; медаљони, привесци;
брошеви; наруквице; игле (накит); игле за ревере за
тимове и играче (накит); манжете и игле за кравате;
лисице за манжетне; пригодне медаље од
племенитих метала; трофеји, статуе, скулптуре, све
од племенитих метала; украсне капице, новински
привесци за кључеве (привесци); украсни држачи за
кључеве; кованице; медаље за одећу; медаљони за
одећу; футроле за будилице са значкама од
племенитих метала; племенити метали и њихове
легуре; драго камење; сатови и хрометријски
инструменти.
16 књиге за бојање и цртање; часописи; новине;
књиге и часописи, укључујући и оне који су у вези са
спортистима или спортским догађајима; маркери
страница; штампани наставни материјал; бодовни
листови; спискови спортске опреме; спортски
семафори; програми догађаја; албуми догађаја;
албуми за фотографије; књиге са аутограмима,
штампани распореди, брошуре; фотографије играча
за колекционаре; налепнице на бранику, налепнице,
бележнице,
албуми
налепница;
плакати;
фотографије; столњаци од папира; салвете од
папира; папирне кесе; позивнице; честитке; папир за
умотавање поклона; поставите простирке од папира;
вреће за смеће од папира или пластичних материјала;
папир за уматање хране; торбе за конзервирање
хране; филтери за кафу од папира; етикете (не од
текстила); ручници од папира; тоалет папир; салвете
за уклањање шминке; марамице од папира и картона;
џепне марамице (од папира); прибор за писање и
наставни материјал (осим апарата); писаћи папир;
папир за копирање; коверте; јастучићи за писање;
корице за документе; папирна марамица; вежбанке;
листови папира за вођење белешки; папир за писање;
везивни папир; датотеке докумената; папир за
покривање књига; светлећи папир; самољепљиви
папир за биљежење; тегови за папир; храпав папир;
платнени папир; значке или ознаке од папира;
заставе од папира; папирни натписи; инструменти за
писање; оловке; оловке; хемијске оловке; комплети
оловке, хемијске оловке и оловке; фломастери;
фломастери и фломастери; оловке за обележавање;
мастила, јастучићи са мастилом, мокри печати;
27

Ж
писаће машине (електричне или неелектричне);
литографије, литографије (уметничка дела); слике
(слике), урамљене или урамљене; кутије за боје,
оловке у боји; креде; украси за оловке; блокови за
штампу; адресари; лични организатори папира; мапе
пута; карте, улазнице, банковни чекови; стрипови;
календари; разгледнице; штампане рекламне табле
од папира или картона, папирни натписи и опрема за
игре улога у облику приручника за игре који су
обухваћени
овом
класом;
трансфери
(декалкоманије);
самолепљиве
етикете;
канцеларијски прибор [осим намештаја]; течности за
корекцију; гумене гумице; резаље; држачи и
контејнери за канцеларијске предмете; спајалице;
тхумбтацкс [игле за цртање]; владари; лепљиве траке
за канцеларијски материјал, дозатори за лепљиве
траке; спајалице; матрице; датотеке докумената;
копче за булдоге; футроле за свеске; торбе за визит
карте; кладионице; марке [печати]; поштанске марке;
кредитне картице, телефонске картице, електронски
новчаници, путне карте и показне карте, гаранцијске
картице и дебитне картице које нису магнетне и од
папира или картона; папирне ознаке за пртљаг;
кофери за пасоше; путничке чекове; случајеви
чековних књижица; папир, картон; производи за
штампу (штампа); књиговешки материјал; лепкови
(лепкови) за канцеларијске или кућне сврхе;
материјали уметника; четке за боје; пластични
материјали за паковање (који нису обухваћени
другим класама); врста штампе; блокови за штампу;
обујмице за новац (металне); актовке.
18 торбе од коже и имитације коже; производи од
коже и имитације коже; пртљажне и торбе за
ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови за
ходање; бичеви, запрега и седларски производи;
животињске коже; спортске торбе (осим оних
дизајнираних за робу коју садрже); торбе за
слободно време; путне торбе; ранчеви; торбе; касете
за каиш; ташне; кожне торбе; торбе за плажу; торбе
за одећу (за путовања).
21 посуђе и посуде за домаћинство или кухињу;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке (осим четкица за
боје); материјали за израду четкица; производи за
чишћење;
челична
вуна;
необрађено
или
полуобрађено стакло (осим грађевинског стакла);
стаклени производи, порцелан и земљани производи;
шоље; инструменти за чишћење одеће; четкице за
зубе; електричне четкице за зубе.
24 постељина; тканине [текстил]; капице [јоргане];
постељина; јастучнице за јастуке; завесе, завесе за
туширање; тканине за завесе; постељина; пешкири за
руке, постељина за купање, крпе за чишћење; ћебад;
марамице (од текстила); зидне завесе од текстила;
заставе; банери; платнени натписи; столњаци који
нису од папира; етикете од текстилних материјала;
28
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тканине и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама; покривачи за кревете и
столове.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
27
теписи, простирке, отирачи и простирке,
линолеум и други материјали за покривање
постојећих подова; вештачка трава; теписи за
гимнастику; теписи за јогу; простирке за вежбање;
подни покривачи у теретанама; гумени подни
покривачи; отпорне тврде површинске облоге за
подове, зидове и друге површине; зидне завесе
(нетекстилне).
28 игре, играчке; уређаји за видео игре; гимнастички
и спортски артикли; украси за јелке; карте за играње;
плишане играчке; картице за гребање за игре на
срећу.
29
месо; риба; живина; екстракти меса;
конзервиране рибе и меса; кувано воће и поврће;
конзервирано воће и поврће; јестива уља и масти;
чипс; помфрит; припремљени ораси; џемови;
мармеладе и желеи; млеко; производи на бази млека,
млечни производи; сиреви; млеко на бази соје
[синтетичко млеко]; сушено, конзервирано и дубоко
смрзнуто воће и поврће; јаја.
30 кафа, чај, какао и замена кафа; пиринач, тестенина и
резанци; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладолед; сорбеи и други јестиви лед; шећер,
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци
јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; сирће,
сосови и други додаци јелу; лед (замрзнута вода).
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
35 оглашавање; ширење рекламне материје кроз све
медије, посебно у облику тематских порука
усредсређених на људске вредности; оглашавање
спонзорисањем;
интернет
оглашавање
и
маркетиншке услуге; пословни менаџмент; пословна
администрација;
канцеларијске
функције;
промотивно рекламирање производа и услуга трећим
лицима путем договора о спонзорству и договора о
уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским догађајима, посебно са међународних
атлетских такмичења; промовисање добара и услуга
других путем онога што се назива почетним
фактором интереса који наводи јавност да разматра
робу или услуге представљене јавности са
знаковима, амблемима или порукама које могу да
привуку њену пажњу; промовисање добара и услуга
других
путем
такозваног
преноса
слике;
изнајмљивање простора за оглашавање свих врста и
на свим медијима, било дигиталним или не; пословна
администрација учешћа националних тимова на
међународном атлетском такмичењу и промовисање
подршке
тим
тимовима
код
јавности
и
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заинтересованих кругова; саветовање о пословној
администрацији; услуге уноса и обраде података;
приређивање изложби у пословне или рекламне
сврхе; промовисање спортских такмичења и догађаја
за употребу других; промовисање концерата и
културних
догађаја
за
друге;
пружање
документације, и то директно оглашавање путем
поште,
дистрибуција
рекламног
материјала,
дистрибуција узорака, репродукција докумената;
одржавање
рачунарских
база
података;
компјутеризовано управљање датотекама, наиме
управљање дигиталним датотекама које укључују
портфељ слика и видео секвенци намењених за
употребу под лиценцом у традиционалном
оглашавању и у моралном оглашавању; услуге етрговине, односно пружање информација о роби
путем телекомуникационих мрежа у сврху
рекламирања и продаје; малопродајне услуге или
велепродајне услуге одеће, обуће, покривала за
главу; малопродајне услуге или велепродајне услуге
спортских производа; малопродајне услуге или
велепродајне
услуге
накита,
хоролошких
инструмената, модних додатака, торби, сувенира.
36
услуге осигурања; финансијске послове;
банкарство;
новчани
послови;
послови
са
некретнинама;
услуге
кредитних
картица;
финансирање спортских и културних активности;
спровођење финансијских програма за подршку и
помоћ у области спорта.
38
телекомуникације; емитовање телевизијског
програма, емитовање телевизијских програма (уживо
или снимљених) у области спорта; мобилна
телефонска комуникација; комуникација путем
електронских рачунарских терминала, база података
и телекомуникационих мрежа повезаних на
интернет; телефонска комуникација; емитовање
кабловске телевизије; радио емитовање; новинске
агенције; пружање приступа комерцијалној веб
локацији на интернету; радио и телевизијско
емитовање путем интернета; електронска пошта;
пружање приступа информативним билтенима о
рачунару и онлајн форумима за дискусију; пружање
приступа интернетским линијама за причу, собама за
причу и форумима, укључујући мобилни интернет;
пренос порука и слика путем рачунара; услуге
телекомуникационих веза са интернетом или базама
података; пружање приступа веб локацијама са
дигиталном музиком на интернету; стреаминг
услуге; изнајмљивање времена приступа централној
бази
података
(телекомуникације);
пружање
приступа претраживачима; пружање приступа
интернет
форумима;
изнајмљивање
времена
приступа централној бази података сервера;
изнајмљивање времена приступа рачунарској бази
података (телекомуникационе услуге); електронски
пренос података, слика, докумената и аудио и видео
ЗИС / RS / IPO

Ж
података, укључујући текстове, картице, писма,
поруке, маилове, анимације и е-маилове, путем
локалних или глобалних комуникационих мрежа,
укључујући интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилну комуникацију мреже, мобилне и
сателитске мреже; електронски пренос софтвера
преко локалних или глобалних комуникационих
мрежа, укључујући интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилне комуникационе мреже, мобилне
и сателитске мреже; пружање приступа базама
података
и
локалним
или
глобалним
комуникационим мрежама, укључујући интернет,
интранете,
екстранете,
телевизију,
мобилну
комуникацију, мобилне и сателитске мреже; пренос
и преношење порука, односно електронски пренос
порука; телекомуникационе услуге за ширење
информација мобилним телефоном, пренос података
на мобилне телефоне; комуникација мобилним
телефоном; пренос и пријем гласовне комуникације;
пренос и пријем на мрежи са додатом вредношћу;
изнајмљивање времена приступа центру сервера базе
података;
пружање
приступа
информативној
интернет страници у области спорта.
39
транспорт; паковање и складиштење робе;
организација путовања; складиштење медија који
садрже непокретне и покретне слике; изнајмљивање
аутомобила; пружање савета у вези са транспортом;
пружање информација у вези са транспортом;
пружање информација у вези са путовањима;
консултантске услуге у вези са путовањима,
превозом и складиштењем.
41 организација спортских такмичења; организација
међународног такмичења у атлетици; организација и
вођење забавних међународних спортских догађаја;
организација спортских такмичења и вођење забаве у
природи; организација међународног атлетског
такмичења и вођење забаве у природи; услуге забаве,
односно организација и анимација низа спортских
догађаја, преношених уживо или снимљених, за
дистрибуцију свим медијима; услуге забаве у
природи професионалних спортиста који учествују у
спортским такмичењима; пружање информација у
области забаве, односно спорта, пружених на мрежи
из рачунарске базе података или са интернета или из
друге бежичне електронске комуникационе мреже;
пружање образовних информација у областима
спорта, које се пружају на мрежи из рачунарске базе
података или са интернета или из друге бежичне
електронске комуникационе мреже; пружање
информација у области забаве и спортских догађаја
путем веб странице на мрежи; пружање информација
које нуде везе до вести из области спорта и чланака
из области спорта путем интерактивне веб странице;
пружање обуке; забава; спортске и културне
активности; телевизијска спортска и културна
забава; организација спортских и културних догађаја
29
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и активности; организација изложби у културне и
образовне сврхе; организовање лутрија и такмичења;
услуге клађења и коцкања у вези са спортом или у
вези са њим; услуге клађења путем интернета;
забавне услуге које се пружају током спортских
догађаја или у вези са спортским догађајима;
пружање забаве на мрежи у облику турнира у
играма, виртуелних спортских лига и игара;
обезбеђивање спортских објеката; изнајмљивање
аудио и видео опреме; продукција филмова, осим
рекламних филмова; продукција звучних и видео
записа; презентација и дистрибуција филмова и
звучних и видео записа; изнајмљивање филмова и
звучних и видео записа; изнајмљивање и / или
пружање путем рачунарске мреже интерактивних
производа за образовање и забаву, и то
интерактивних компакт дискова, цд-ром-ова,
рачунарских игара; забава, односно презентација
интерактивног образовања и производа за забаву,
односно интерактивни компакт дискови, цд-ром-ови,
рачунарске игре; продукција телевизијских и радио
програма и видео касета; радио и телевизија о
спортским догађајима (услуге извештача вести);
резервација карата за спортске догађаје и представе;
распоред спортских догађаја; интерактивна забава;
пружање игара на интернету; услуге пружања
информација у вези са забавом или образовањем,
пружене на мрежи из банке података или са
интернета; пружање електронских публикација на
мрежи; објављивање књига, часописа, текстова (осим
рекламних)
и
периодичних
публикација;
објављивање текстова (осим рекламних), укључујући
прописе, норме и стандарде у области спорта, а
нарочито у атлетици; пружање спортских резултата;
изнајмљивање снимљених звукова и слика; услуге
аудио продукције; услуге уређивања и издавања;
објављивање статистичких података о спортским
резултатима и оценама публике за спортска
такмичења; услуге пружања информација у смислу
забаве; додела награда којима се награђују аутори
изузетних дела или представа; договарање и вођење
свечаности у вези са доделом награда и награда.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; хостинг
веб дневника [блогова]; хостинг и пружање
електронских платформи за размену и пренос
података; пружање софтверских апликација које се
не могу преузети путем веб локације у вези са
класификованим огласима, виртуелним заједницама,
друштвеним медијима, уобичајеном употребом
текстова, слика и аудиовизуелних садржаја;
пружање, путем интернет платформе, интерактивних
рачунарских
апликација
које
омогућавају
корисницима да забележе (лично оцењивање)
перформансе спортиста, гласају за спортисте, као и
бележе своје коментаре, а такође им омогућава да
30
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консултују оцене, гласове и коментаре других
корисника; хостинг и пружање интернет платформе
која омогућава корисницима да идентификују и гласају
за спортисте који учествују на међународном
спортском такмичењу; техничко планирање и
концепција спортских инсталација; техничке ревизије
пројеката за развој и стварање спортских објеката;
инспекција, контрола, надзор, ревизија и сертификација
квалитета робе и услуга и њихове усклађености са
националним и међународним нормама, законима,
практичним прописима и стандардима; услуге
испитивања усаглашености; саветовање у вези са
контролом квалитета; услуге консултантског рада на
рачунару; развој софтвера; услуге контроле квалитета
за сервисирање, подмазивање, одржавање и поправку
возила, мотора и машина.
43
услуге ресторана, кетеринг, снек бароваа;
угоститељске услуге, пружање хране и пића; услуге
угоститељства за храну и пиће; хотелске услуге;
обезбеђивање хране и пића и смештај, резервација
хотелских соба и привремени смештај; угоститељске
услуге, односно пружање хране и пића у контексту
спортских или забавних догађаја.
45 правне услуге, укључујући покретање правних
поступака намењених спречавању или борби против
фалсификовања
и
оглашавање
из
заседе;
лиценцирање права интелектуалне својине; услуге
обезбеђења за заштиту имовине и појединаца у
оквиру организовања културних и спортских
догађаја и такмичења; услуге онлајн друштвених
мрежа; услуге лобирања, осим у комерцијалне сврхе.
(210) Ж- 2021-955
(220) 28.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) WORLD ATHLETICS, 6-8, quai Antoine 1er,
MC-98007 Monaco (MC), MC
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 04.05.01; 05.07.08; 05.07.14; 29.01.15
(591) светло љубичаста, тамно љубичаста,
љубичаста, црвена, плава, светло зелена, тамно
зелена, беж, тамно браон, црна, бела, светло сива и
тамно сива. Малина:светло роза, тамно роза, светло
зелена, тамно зелена, црвена, жута, светло браон,
тамно браон и црна.
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(511) 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, уређаји за вагање,
мерење, сигнализација, надзор (инспекција), хитни
(спасилачки) и наставни уређаји; уређаји и
инструменти
за
вођење,
дистрибуцију,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне струје; уређаји за снимање,
пренос, репродукцију звука или слика; магнетни
носачи података, дискови за снимање, акустични
дискови; компакт дискови, двд и други дигитални
медији за снимање; меморијске картице; флеш
меморијске картице; механизми за уређаје за
претплату; благајне, рачунске машине; електронски
уређаји
за
телекомуникације,
аутомобилску
електронску или електронску индустрију за ширу
јавност и индустрију; електрични / електронски
делови; електрични / електронски нумерички уређаји
за приказ; електричне / електронске компоненте;
хардвер; електричне / електронске пасивне
компоненте; опрема за обраду података, рачунари;
софтвер; апликациони софтвер; апликативни софтвер
за мобилне телефоне; апарати за гашење пожара;
алкохометри; електронске публикације (могуће
преузети); заштитне кациге за спорт; наочаре,
сунчане наочаре, спортске наочаре; електронске
плоче за приказ и сензори за подешавање времена;
светлећи и механички индикаторски знакови и
панели; софтвер, укључујући софтвер за рачунарске
игре; софтвер за рачунарске игре за мобилне
телефоне; преносни рачунари; електронски таблети;
аларми и детектори за пожар, топлоту и дим; видео
камере; уређаји за обраду слике; преносни дигитални
електронски уређаји и с тим повезан софтвер;
преносни електронски уређаји за гласовну, видео,
комуникацију
података
и
слике;
батерије,
сувоћелијске батерије, пуњиве батерије, пуњачи,
акумулатори; аудио каблови, видео каблови; машине
и апарати за комуникацију; мобилни мобилни
телефони; маске за мобилне телефоне; пријемници
система глобалног позиционирања (гпс); паметни
сатови; магнетне картице и паметне картице,
посебно корисничке картице и картице лојалности
(укључене у ову класу) и платне картице (укључене у
ову класу); електронски новчаници; хуманоидни
роботи који укључују вештачку интелигенцију.
10
хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки удови,
очи и зуби; ортопедски производи; шав материјали;
терапеутски и помоћни уређаји прилагођени особама са
инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји и
производи за негу новорођенчади; уређаји, уређаји и
производи за сексуалне активности; комплети за
клиничку медицинску употребу који садрже епрувете,
тест плоче и индикаторске дијаграме за процену
резултата испитивања; медицински уређаји и прибор за
примену одмерених доза фармацеутских производа;
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боце за медицинске сврхе; каниле у медицинске сврхе;
шприцеви у медицинске сврхе; бризгалице за
медицинске сврхе; монитори откуцаја срца који се носе
током физичких вежби; снимачи откуцаја срца;
монитори срчане фреквенције; монитори брзине пулса.
12 возила; уређаји за кретање копном, ваздухом или
водом; гуме за аутомобиле; точкови и фелне за
аутомобиле.
14 накит; огрлице; сатови; ручни сатови, сатови;
хронографи; зидни сатови; медаљони, привесци;
брошеви; наруквице; игле (накит); игле за ревере за
тимове и играче (накит); манжете и игле за кравате;
лисице за манжетне; пригодне медаље од
племенитих метала; трофеји, статуе, скулптуре, све
од племенитих метала; украсне капице, новински
привесци за кључеве (привесци); украсни држачи за
кључеве; кованице; медаље за одећу; медаљони за
одећу; футроле за будилице са значкама од
племенитих метала; племенити метали и њихове
легуре; драго камење; сатови и хрометријски
инструменти.
16 књиге за бојање и цртање; часописи; новине;
књиге и часописи, укључујући и оне који су у вези са
спортистима или спортским догађајима; маркери
страница; штампани наставни материјал; бодовни
листови; спискови спортске опреме; спортски
семафори; програми догађаја; албуми догађаја;
албуми за фотографије; књиге са аутограмима,
штампани распореди, брошуре; фотографије играча
за колекционаре; налепнице на бранику, налепнице,
бележнице,
албуми
налепница;
плакати;
фотографије; столњаци од папира; салвете од
папира; папирне кесе; позивнице; честитке; папир за
умотавање поклона; поставите простирке од папира;
вреће за смеће од папира или пластичних материјала;
папир за уматање хране; торбе за конзервирање
хране; филтери за кафу од папира; етикете (не од
текстила); ручници од папира; тоалет папир; салвете
за уклањање шминке; марамице од папира и картона;
џепне марамице (од папира); прибор за писање и
наставни материјал (осим апарата); писаћи папир;
папир за копирање; коверте; јастучићи за писање;
корице за документе; папирна марамица; вежбанке;
листови папира за вођење белешки; папир за писање;
везивни папир; датотеке докумената; папир за
покривање књига; светлећи папир; самољепљиви
папир за биљежење; тегови за папир; храпав папир;
платнени папир; значке или ознаке од папира;
заставе од папира; папирни натписи; инструменти за
писање; оловке; оловке; хемијске оловке; комплети
оловке, хемијске оловке и оловке; фломастери;
фломастери и фломастери; оловке за обележавање;
мастила, јастучићи са мастилом, мокри печати;
писаће машине (електричне или неелектричне);
литографије, литографије (уметничка дела); слике
(слике), урамљене или урамљене; кутије за боје,
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оловке у боји; креде; украси за оловке; блокови за
штампу; адресари; лични организатори папира; мапе
пута; карте, улазнице, банковни чекови; стрипови;
календари; разгледнице; штампане рекламне табле
од папира или картона, папирни натписи и опрема за
игре улога у облику приручника за игре који су
обухваћени
овом
класом;
трансфери
(декалкоманије);
самолепљиве
етикете;
канцеларијски прибор [осим намештаја]; течности за
корекцију; гумене гумице; резаље; држачи и
контејнери за канцеларијске предмете; спајалице;
тхумбтацкс [игле за цртање]; владари; лепљиве траке
за канцеларијски материјал, дозатори за лепљиве
траке; спајалице; матрице; датотеке докумената;
копче за булдоге; футроле за свеске; торбе за визит
карте; кладионице; марке [печати]; поштанске марке;
кредитне картице, телефонске картице, електронски
новчаници, путне карте и показне карте, гаранцијске
картице и дебитне картице које нису магнетне и од
папира или картона; папирне ознаке за пртљаг;
кофери за пасоше; путничке чекове; случајеви
чековних књижица; папир, картон; производи за
штампу (штампа); књиговешки материјал; лепкови
(лепкови) за канцеларијске или кућне сврхе;
материјали уметника; четке за боје; пластични
материјали за паковање (који нису обухваћени
другим класама); врста штампе; блокови за штампу;
обујмице
за
новац
(металне);
актовке.
18 торбе од коже и имитације коже; производи од
коже и имитације коже; пртљажне и торбе за
ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови за
ходање; бичеви, запрега и седларски производи;
животињске коже; спортске торбе (осим оних
дизајнираних за робу коју садрже); торбе за
слободно време; путне торбе; ранчеви; торбе; касете
за каиш; ташне; кожне торбе; торбе за плажу; торбе
за
одећу
(за
путовања).
21 посуђе и посуде за домаћинство или кухињу;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке (осим четкица за
боје); материјали за израду четкица; производи за
чишћење;
челична
вуна;
необрађено
или
полуобрађено стакло (осим грађевинског стакла);
стаклени производи, порцелан и земљани производи;
шоље; инструменти за чишћење одеће; четкице за
зубе; електричне четкице за зубе.
24 постељина; тканине [текстил]; капице [јоргане];
постељина; јастучнице за јастуке; завесе, завесе за
туширање; тканине за завесе; постељина; пешкири за
руке, постељина за купање, крпе за чишћење; ћебад;
марамице (од текстила); зидне завесе од текстила;
заставе; банери; платнени натписи; столњаци који
нису од папира; етикете од текстилних материјала;
тканине и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама; покривачи за кревете и
столове.
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25
одећа, обућа, покривала за главу.
27
теписи, простирке, отирачи и простирке,
линолеум и други материјали за покривање
постојећих подова; вештачка трава; теписи за
гимнастику; теписи за јогу; простирке за вежбање;
подни покривачи у теретанама; гумени подни
покривачи; отпорне тврде површинске облоге за
подове, зидове и друге површине; зидне завесе
(нетекстилне).
28 игре, играчке; уређаји за видео игре; гимнастички
и спортски артикли; украси за јелке; карте за играње;
плишане играчке; картице за гребање за игре на
срећу.
29
месо; риба; живина; екстракти меса;
конзервиране рибе и меса; кувано воће и поврће;
конзервирано воће и поврће; јестива уља и масти;
чипс; помфрит; припремљени ораси; џемови;
мармеладе и желеи; млеко; производи на бази млека,
млечни производи; сиреви; млеко на бази соје
[синтетичко млеко]; сушено, конзервирано и дубоко
смрзнуто воће и поврће; јаја.
30 кафа, чај, какао и замена кафа; пиринач, тестенина и
резанци; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладолед; сорбеи и други јестиви лед; шећер,
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци
јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; сирће,
сосови и други додаци јелу; лед (замрзнута вода).
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
35 оглашавање; ширење рекламне материје кроз све
медије, посебно у облику тематских порука
усредсређених на људске вредности; оглашавање
спонзорисањем;
интернет
оглашавање
и
маркетиншке услуге; пословни менаџмент; пословна
администрација;
канцеларијске
функције;
промотивно рекламирање производа и услуга трећим
лицима путем договора о спонзорству и договора о
уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским догађајима, посебно са међународних
атлетских такмичења; промовисање добара и услуга
других путем онога што се назива почетним
фактором интереса који наводи јавност да разматра
робу или услуге представљене јавности са
знаковима, амблемима или порукама које могу да
привуку њену пажњу; промовисање добара и услуга
других
путем
такозваног
преноса
слике;
изнајмљивање простора за оглашавање свих врста и
на свим медијима, било дигиталним или не; пословна
администрација учешћа националних тимова на
међународном атлетском такмичењу и промовисање
подршке
тим
тимовима
код
јавности
и
заинтересованих кругова; саветовање о пословној
администрацији; услуге уноса и обраде података;
приређивање изложби у пословне или рекламне
ЗИС / RS / IPO
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сврхе; промовисање спортских такмичења и догађаја
за употребу других; промовисање концерата и
културних
догађаја
за
друге;
пружање
документације, и то директно оглашавање путем
поште,
дистрибуција
рекламног
материјала,
дистрибуција узорака, репродукција докумената;
одржавање
рачунарских
база
података;
компјутеризовано управљање датотекама, наиме
управљање дигиталним датотекама које укључују
портфељ слика и видео секвенци намењених за
употребу под лиценцом у традиционалном
оглашавању и у моралном оглашавању; услуге етрговине, односно пружање информација о роби
путем телекомуникационих мрежа у сврху
рекламирања и продаје; малопродајне услуге или
велепродајне услуге одеће, обуће, покривала за
главу; малопродајне услуге или велепродајне услуге
спортских производа; малопродајне услуге или
велепродајне
услуге
накита,
хоролошких
инструмената, модних додатака, торби, сувенира.
36
услуге осигурања; финансијске послове;
банкарство;
новчани
послови;
послови
са
некретнинама;
услуге
кредитних
картица;
финансирање спортских и културних активности;
спровођење финансијских програма за подршку и
помоћ у области спорта.
38
телекомуникације; емитовање телевизијског
програма, емитовање телевизијских програма (уживо
или снимљених) у области спорта; мобилна
телефонска комуникација; комуникација путем
електронских рачунарских терминала, база података
и телекомуникационих мрежа повезаних на
интернет; телефонска комуникација; емитовање
кабловске телевизије; радио емитовање; новинске
агенције; пружање приступа комерцијалној веб
локацији на интернету; радио и телевизијско
емитовање путем интернета; електронска пошта;
пружање приступа информативним билтенима о
рачунару и онлајн форумима за дискусију; пружање
приступа интернетским линијама за причу, собама за
причу и форумима, укључујући мобилни интернет;
пренос порука и слика путем рачунара; услуге
телекомуникационих веза са интернетом или базама
података; пружање приступа веб локацијама са
дигиталном музиком на интернету; стреаминг
услуге; изнајмљивање времена приступа централној
бази
података
(телекомуникације);
пружање
приступа претраживачима; пружање приступа
интернет
форумима;
изнајмљивање
времена
приступа централној бази података сервера;
изнајмљивање времена приступа рачунарској бази
података (телекомуникационе услуге); електронски
пренос података, слика, докумената и аудио и видео
података, укључујући текстове, картице, писма,
поруке, маилове, анимације и е-маилове, путем
локалних или глобалних комуникационих мрежа,
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укључујући интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилну комуникацију мреже, мобилне и
сателитске мреже; електронски пренос софтвера
преко локалних или глобалних комуникационих
мрежа, укључујући интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилне комуникационе мреже, мобилне
и сателитске мреже; пружање приступа базама
података
и
локалним
или
глобалним
комуникационим мрежама, укључујући интернет,
интранете,
екстранете,
телевизију,
мобилну
комуникацију, мобилне и сателитске мреже; пренос
и преношење порука, односно електронски пренос
порука; телекомуникационе услуге за ширење
информација мобилним телефоном, пренос података
на мобилне телефоне; комуникација мобилним
телефоном; пренос и пријем гласовне комуникације;
пренос и пријем на мрежи са додатом вредношћу;
изнајмљивање времена приступа центру сервера базе
података;
пружање
приступа
информативној
интернет страници у области спорта.
39
транспорт; паковање и складиштење робе;
организација путовања; складиштење медија који
садрже непокретне и покретне слике; изнајмљивање
аутомобила; пружање савета у вези са транспортом;
пружање информација у вези са транспортом;
пружање информација у вези са путовањима;
консултантске услуге у вези са путовањима,
превозом и складиштењем.
41 организација спортских такмичења; организација
међународног такмичења у атлетици; организација и
вођење забавних међународних спортских догађаја;
организација спортских такмичења и вођење забаве у
природи; организација међународног атлетског
такмичења и вођење забаве у природи; услуге забаве,
односно организација и анимација низа спортских
догађаја, преношених уживо или снимљених, за
дистрибуцију свим медијима; услуге забаве у
природи професионалних спортиста који учествују у
спортским такмичењима; пружање информација у
области забаве, односно спорта, пружених на мрежи
из рачунарске базе података или са интернета или из
друге бежичне електронске комуникационе мреже;
пружање образовних информација у областима
спорта, које се пружају на мрежи из рачунарске базе
података или са интернета или из друге бежичне
електронске комуникационе мреже; пружање
информација у области забаве и спортских догађаја
путем веб странице на мрежи; пружање информација
које нуде везе до вести из области спорта и чланака
из области спорта путем интерактивне веб странице;
пружање обуке; забава; спортске и културне
активности; телевизијска спортска и културна
забава; организација спортских и културних догађаја
и активности; организација изложби у културне и
образовне сврхе; организовање лутрија и такмичења;
услуге клађења и коцкања у вези са спортом или у
33

Ж
вези са њим; услуге клађења путем интернета;
забавне услуге које се пружају током спортских
догађаја или у вези са спортским догађајима;
пружање забаве на мрежи у облику турнира у
играма, виртуелних спортских лига и игара;
обезбеђивање спортских објеката; изнајмљивање
аудио и видео опреме; продукција филмова, осим
рекламних филмова; продукција звучних и видео
записа; презентација и дистрибуција филмова и
звучних и видео записа; изнајмљивање филмова и
звучних и видео записа; изнајмљивање и / или
пружање путем рачунарске мреже интерактивних
производа за образовање и забаву, и то
интерактивних компакт дискова, цд-ром-ова,
рачунарских игара; забава, односно презентација
интерактивног образовања и производа за забаву,
односно интерактивни компакт дискови, цд-ром-ови,
рачунарске игре; продукција телевизијских и радио
програма и видео касета; радио и телевизија о
спортским догађајима (услуге извештача вести);
резервација карата за спортске догађаје и представе;
распоред спортских догађаја; интерактивна забава;
пружање игара на интернету; услуге пружања
информација у вези са забавом или образовањем,
пружене на мрежи из банке података или са
интернета; пружање електронских публикација на
мрежи; објављивање књига, часописа, текстова (осим
рекламних)
и
периодичних
публикација;
објављивање текстова (осим рекламних), укључујући
прописе, норме и стандарде у области спорта, а
нарочито у атлетици; пружање спортских резултата;
изнајмљивање снимљених звукова и слика; услуге
аудио продукције; услуге уређивања и издавања;
објављивање статистичких података о спортским
резултатима и оценама публике за спортска
такмичења; услуге пружања информација у смислу
забаве; додела награда којима се награђују аутори
изузетних дела или представа; договарање и вођење
свечаности у вези са доделом награда и награда.
42
научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; хостинг
веб дневника [блогова]; хостинг и пружање
електронских платформи за размену и пренос података;
пружање софтверских апликација које се не могу
преузети путем веб локације у вези са класификованим
огласима, виртуелним заједницама, друштвеним
медијима, уобичајеном употребом текстова, слика и
аудиовизуелних садржаја; пружање, путем интернет
платформе, интерактивних рачунарских апликација
које омогућавају корисницима да забележе (лично
оцењивање) перформансе спортиста, гласају за
спортисте, као и бележе своје коментаре, а такође им
омогућава да консултују оцене, гласове и коментаре
других корисника; хостинг и пружање интернет
платформе
која
омогућава
корисницима
да
идентификују и гласају за спортисте који учествују на
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међународном спортском такмичењу; техничко
планирање и концепција спортских инсталација;
техничке ревизије пројеката за развој и стварање
спортских објеката; инспекција, контрола, надзор,
ревизија и сертификација квалитета робе и услуга и
њихове усклађености са националним и међународним
нормама, законима, практичним прописима и
стандардима; услуге испитивања усаглашености;
саветовање у вези са контролом квалитета; услуге
консултантског рада на рачунару; развој софтвера;
услуге
контроле
квалитета
за
сервисирање,
подмазивање, одржавање и поправку возила, мотора и
машина.
43
услуге ресторана, кетеринг, снек бароваа;
угоститељске услуге, пружање хране и пића; услуге
угоститељства за храну и пиће; хотелске услуге;
обезбеђивање хране и пића и смештај, резервација
хотелских соба и привремени смештај; угоститељске
услуге, односно пружање хране и пића у контексту
спортских или забавних догађаја.
45 правне услуге, укључујући покретање правних
поступака намењених спречавању или борби против
фалсификовања
и
оглашавање
из
заседе;
лиценцирање права интелектуалне својине; услуге
обезбеђења за заштиту имовине и појединаца у
оквиру организовања културних и спортских
догађаја и такмичења; услуге онлајн друштвених
мрежа; услуге лобирања, осим у комерцијалне сврхе.
(210) Ж- 2021-957
(220) 28.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) AVE&VETMEDIC D.O.O. Beograd, Петра
Лековића 6, 11030, Београд, RS
(540)

AVEGRA
(511) 5 лекови за људску употребу.
(210) Ж- 2021-960
(220) 28.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) “Fruit hub” д.о.о. Београд, Исмета
Мујезиновића 13/6, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Катарина З. Карановић, Ивана Ђаје
19/4, 11000, Beograd
(540)
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(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) 5 дијететски додаци [додаци исхрани] за људе
и животиње.
16
материјали за обуку и наставу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.
32 воћни напици и воћни сокови.
(210) Ж- 2021-961
(220) 31.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) Филип Гојковић, Атинска 13/19,
34000, Крагујевац, RS
(740) Анте Кнежевић, Краља Милана 21,
11000, Београд
(540)

Karagrujina
(511) 29 месо, усољено месо, дивљач која није жива,
кобасице, јетра, свињетина, фалафел, дехидрисано месо,
замрзнуто-сушено месо, виршле, таџин (готово јело од
меса, рибе или поврћа), кандирана патка, беле кобасице.
43
услуге ресторана, услуге кантина, услуге
ресторана за самопослуживање, услуге снек-барова,
услуге барова, услуге вашоку ресторана, услуге удон
и соба ресторана, декорисање хране, информације и
савети у вези са припремањем оброка, услуге личног
шефа кухиње.
(210) Ж- 2021-962
(220) 31.05.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) GALAFARM d.o.o., Сретена Младеновића 30,
Београд, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

Ж
употребу; репеленти против комараца у гелу, спреју,
стику; гел за дезинфекцију руку и коже; средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству.
35 велепродаја и малопродаја робе: козметичка уља
за кожу и косу; креме за лице и тело; маст за усне и
тело; лосион за лице, тело, ноге; талк пудери за
тоалетну употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер за
бебе; гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу; јестива рибља уља за медицинску
употребу; репеленти против комараца у гелу, спреју,
стику; гел за дезинфекцију руку и коже; средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству. Продаја
преко интернета робе: козметичка уља за кожу и
косу; креме за лице и тело; маст за усне и тело;
лосион за лице, тело, ноге; талк пудери за тоалетну
употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер за бебе;
гелови, креме и раствори за дерматолошку употребу;
јестива рибља уља за медицинску употребу;
репеленти против комараца у гелу, спреју, стику; гел
за дезинфекцију руку и коже;средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству.
(210) Ж- 2021-996
(220) 03.06.2021.
(442) 15.07.2021.
(731) SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec,
78220 Viroflay, FR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LACTOFERRA
(511) 5 храна за бебе.
29 млеко, млечни производи, сиреви.

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.03.14; 05.07.13; 29.01.03;
29.01.05; 29.01.06
(591) зелена, љубичаста, бела.
(511) 3 козметичка уља за кожу и косу; креме за
лице и тело; маст за усне и тело; лосион за лице,
тело, ноге; талк пудери за тоалетну употребу, бебе,
ноге; крема, маст, пудер за бебе.
5
гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу; јестива рибља уља за медицинску
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