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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

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

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

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

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

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

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

regarding the examined application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

Назначење о природи или врсти знака (550) Indication relating to the nature or kind of mark 

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

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

registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2020-577 (220) 24.04.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Ракића 051/3, Земун-Београд, RS i 

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић , Светогорска 33/3, 

11000 Београд 

(540) 

Anginal Max senior 
 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе.  
 

(210) Ж- 2020-2080 (220) 25.11.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Preduzeće za proizvodwu čipsa I drugih 

proizvoda od krompira "CHIPS WAY" DOO Čačak, 

Милутина Мандића б.б., 32000, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 27.05.19 

(511) 29  чипс.  

30  флипс.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2020-2129 (220) 07.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Bel Qistas d.o.o., Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 06.19.16; 08.01.11; 08.01.22; 19.03.05; 

25.05.01; 26.01.18; 27.03.03; 27.05.13; 27.05.21; 29.01.14 

(591) жута, црвена, браон, бела.  

(511) 30  наполитанке.  

(210) Ж- 2020-2130 (220) 07.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Bel Qistas d.o.o., Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.07.06; 06.19.16; 08.01.11; 19.03.05; 

25.05.01; 26.01.18; 27.03.03; 27.05.13; 27.05.21; 29.01.15 

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

(511) 30  наполитанке.  
 

(210) Ж- 2020-2131 (220) 07.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Bel Qistas d.o.o., Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.11.13; 06.19.16; 08.01.11; 08.03.01; 

11.03.08; 19.03.05; 25.05.01; 26.01.18; 27.03.03; 

27.05.13; 27.05.21; 29.01.15  

(591) жута, црвена, плава, браон, бела.  

(511) 30  наполитанке.  
 

(210) Ж- 2020-2132 (220) 07.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Bel Qistas d.o.o., Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 06.19.16; 08.01.08; 08.01.22; 19.03.05; 

25.05.02; 26.01.18; 27.03.03; 27.05.13; 27.05.21; 29.01.15 

(591) Жута, плава, браон, бела, сива  

(511) 30  кроасан.  
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(210) Ж- 2020-2133 (220) 07.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Bel Qistas d.o.o., Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.07.06; 06.19.16; 08.01.08; 19.03.05; 

25.05.02; 26.01.18; 27.03.03; 27.05.13; 27.05.21; 29.01.15 

(591) жута, зелена, браон, бела, сива.  

(511) 30  кроасан.  
 

(210) Ж- 2020-2134 (220) 07.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Bel Qistas d.o.o., Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.11.13; 06.19.16; 08.01.08; 19.03.05; 

25.05.02; 26.01.18; 27.03.03; 27.05.13; 27.05.21; 29.01.15 

(591) Жута, рузицаста, браон, бела, сива  

(511) 30  кроасан.  
 

(210) Ж- 2020-2178 (220) 10.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) АУТИКА ДЕЛОВИ ДОО, Крајишких бригада 

10а, 11000, Београд, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.21; 26.04.02; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.22; 

26.11.06; 26.11.11; 27.05.01; 29.01.14  

(591) наранџаста, жута, бела и црна  

(511) 12  каросерије аутомобила; каросерије за 

моторна возила;   

35  услуге онлајн  малопродаје аутоделова за 

аутомобиле и друга возила; услуга малопродаје 

аутоделова за аутомобиле и друга возила путем 

интернета; оглашавање продаје аутоделова; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање путем 

интернет сајта; рекламирање путем интернет сајта; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; услуге 

продаје на мало: аутоделова за аутомобиле и друга 

возила, уља, мазива и течности за моторна возила, 

пластичних делова за ентеријер и екстеријер 

моторних возила, ауто гума и фелни за моторна 

возила, свих врста светлосних и сигурносних 

сигнализација за моторна возила и свих резервних 

делова и обавезне опреме за моторна возила.  
 

(210) Ж- 2020-2340 (220) 31.12.2020. 

(442) 13.08.2021. 

(731) DELFI KNJIŽARE DOO Beograd, Ресавска 

33, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 16  папир; огласни панои од папира или 

картона; бележнице, нотеси; документација 

(канцеларијска); слике (урамљене или неурамљене); 

оловке; нотеси; папир за паковање.  

25  обућа; капе; панталоне; доњи веш; чарапе; одећа; 

комплети (одевни); сукње.  

35  лепљење огласа; лепљење огласа (плаката); ширење 

рекламног садржаја; презентација робе; испорука 

узорака; издавање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање (рекламирање) путем радија; телевизијске 

рекламе; уређивање излога; организовање лзложби за 

привредне или рекламне потребе; презентација 

производа у свим медијима (средствима комуникације) у 

сврху продаје на мало; савети за потрошаче (пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима); 

спонзори (тражење спонзора) маркетинг. 

45  услуге онлајн друштвених мрежа доступних 

преко мобилних апликација које се могу преузети.  
 

(210) Ж- 2021-22 (220) 08.01.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Fortezza D.o.o, Гаврила Принципа 3,  

11000, Београд, RS 



 

 

 

Ж 
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(740) Драган Крстић, Кедрова 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.04; 26.01.05; 26.01.14; 26.01.21; 

27.05.24; 28.05.00; 29.01.06  

(591) тамно сива #231Ф20; бела.  

(511) 29  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; протеинско млеко; алгинати за 

кулинарске намене; бадемово млеко; напици на бази 

бадемовог млека; бадемово млеко за кулинарске 

сврхе; млевени бадем; алое вера за људску исхрану; 

инћуни, неживи; андулете; животињска мождина, 

срж, за исхрану; пире од јабука; аранжмани од 

обрађеног воћа; артичоке, конзервиране; сланина; 

конзервисан пасуљ; бобичасто воће, конзервирано; 

кобасице крвавице; коштано уље за исхрану; говеђа 

супа; концентрати за бујон; булгоги; путер; путер 

крем; ролнице од купуса пуњене месом; кандирани 

ораси; каселет; кавијар; сухомеснати производи; сир; 

рибани кисели купус; шкољке капице, која нису 

живе; какао путер за исхрану; кокосов путер; кокос, 

осушени; кокосова маст; кокосово млеко; напици на 

бази кокосовог млека; кокосово млеко за кулинарску 

употребу; кокосово уље за исхрану; репино уље за 

исхрану; компоти; кондензовано млеко; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; кукурузно уље за 

исхрану; свеж сир; уштипци од свежег сира; компот 

од бруснице; рак, који није жив; павлака [млечни 

производ]; крокети; љускари, који нису живи; 

смрзнуто воће; кристализовани ђумбир; кисело 

млеко; урме; кандирана патка; јестиве ларве мрава, 

припремљене; јестива птичја гнезда; јестиве масти; 

јестиво цвеће, сушено; јестиви инсекти, неживи; 

паста од плавог патлиџана; јаја; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; фалафел; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; масне супстанце за 

производњу јестиве масти; ферментисано печено 

млеко; намирнице на бази рибе; рибљи филети; 

рибље брашно за људску исхрану; рибљи мусеви; 

риба, која није жива; конзервисана риба; рибља икра, 

припремљена; риба у конзерви; зачињено коштуњаво 

воће; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-сушено 

поврће; залеђено воће; концентрати на бази воћа за 

кување; грицкалице на бази воћа; воћни чипс; кора 

од воћа; воће, конзервисано; воће конзервисано у 

алкохолу; воће, прерађено; воћна пулпа; салате од 

воћа; воће, кувано; воће у конзерви; дивљач, која 

није жива; желатин; краставчићи; ђумбиров џем; 

ђумбир, конзервисани; гуакамол; шунка; рендани 

пржени кромпир [хасх броwнс]; лешници, 

припремљени; харинге, неживе; виршле; хумус; 

рибљи желатин за исхрану; џемови; желе за исхрану; 

кефир; кимчи; усољен и сушени бакалар; кумис; 

напици са бактеријама млечне киселине; свињска 

маст; морске (нори) алге, конзервисане; лецитин за 

кулинарске намене; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; конзервисано сочиво; уље од семена 

лана за исхрану; јетра; јетрена паштета; јастози, који 

нису живи; нискокалорични чипс од кромпира; 

маргарин; мермелада; месо; месни екстракти; желе 

од меса; конзервисано месо; месо у конзерви; напици 

од млека, у којима млеко преовлађује; млеко; млечни 

ферменти за кулинарске намене; производи од 

млека; милк шејк; замене за млеко; мекушци, 

неживи; конзервисане печурке; шкољке, које нису 

живе; безалкохолни пунч од жуманаца; намази на 

бази орашастих плодова; прерађен орах; овсено 

млеко; уља за исхрану; маслиново уље за исхрану; 

маслине, конзервисане; омлети; прстенови од лука 

[поховани лук]; лук, конзервисан; остриге, које нису 

живе; уље палминих коштица за исхрану; палмино 

уље за исхрану; кикирики путер; млеко од 

киририкија; напици на бази млека од кикирикија; 

млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; кикирики, 

припремљен; грашак, конзервирани; пектин за 

кулинарске намене; кисели ђумбир; кисели 

краставац; полен припремљен као храна; свињетина; 

кнедле на бази кромпира; чипс од кромпира; 

пахуљице од кромпира; уштипци, крофне од 

кромпира; живина, која није жива; јаја у праху; 

млеко у праху; шкампи, рачићи, који нису живи; 

препарати за прављење бујона; састојци за 

припремање супе; конзервисан бели лук; 

конзервисана паприка; пресована воћна паста; кварк; 

суво грожђе; рататули; сириште, сирило; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

лосос, нежив; усољена риба; усољено месо; сардине, 

неживе; сатај; кисели купус; црева за кобасице, 

природна или вештачка; кобасице; паниране 

кобасице; морски краставац, који није жив; 

екстракти алги за исхрану; семенке, припремљене; 

сусамово уље за исхрану; шкољке, љускари, који 

нису живи; морски рачићи, који нису живи; чауре 

свилене бубе за људску исхрану; сметана; јаја 

пужева за јело; супе; сојино уље за исхрану; 

ферментисано млеко; конзервисана соја, за исхрану; 

сојино млеко; пљескавице од соје; бодљикави јастог, 

који није жив; бубрежни лој за исхрану; 

сунцокретово уље за исхрану; сунцокретове семенке, 

припремљене; кукуруз шећерац, прерађен; тахини; 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/8a 

Intellectual Property Gazette  2021/8a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

9 

таџин [готово јело од меса, рибе или поврћа]; 

темпех; тофу; тофу пљескавице; тофу листићи; сок 

од парадајза за кување; парадајз пире; парадајз пире; 

шкембићи; конзервисана гомољика, тартуф; 

туњевина, нежива; концентрати на бази поврћа за 

кување; павлака [биљна] на бази поврћа; намази на 

бази поврћа; сокови од поврћа за кување; паста од 

поврћа; мусеви од поврћа; салате од поврћа; кувано 

поврће; сушено поврће; препарати за супу од поврћа; 

поврће у конзерви; сурутка; мућена павлака, шлаг; 

беланце од јаја; беле кобасице.  

30  сируп од агаве [природни заслађивач]; пимент; 

слаткиши од бадема; бадемово тесто; семе аниса; сос 

од јабука [зачин]; ароматични додаци за храну; 

замене за кафу; прашак за пециво; бикарбона сода за 

кување; баози; јечмено брашно; смесе за тесто; 

брашно од боба; пивско сирће; бибимбап [мешавина 

пиринча са поврћем и јунетином]; везивни агенси за 

сладолед; кекс; хлеб; хлебне мрвице; векне хлеба; 

брашно од хељде; хељда, прерађена; булгур; слатке 

земичке, колачићи; буритоси; тесто за колаче; 

глазуре за колаче; прашак за колаче; колачи; украсне 

бомбоне за торте; капра; карамеле [бомбоне]; 

целерова со; плочице од житарица; грицкалице на 

бази житарица; препарати од житарица; напици на 

бази камилице; сендвичи са сиром [чизбургери]; 

жвакаћа гума; жвакаће гуме за освежавање даха; 

цикорија [замена за кафу]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; пића на бази чоколаде; намази 

на бази чоколаде; пића од чоколаде са млеком; 

коштуњаво воће са чоколадним преливом; чоколадни 

украси за торте; чоколадни мусеви; чололадни 

намази који садрже орашасте плодове; чау-чау 

[зачин]; чатни [додатак јелима]; цимет [зачин]; 

каранфилић [зачин]; какао; пића на бази какаоа; 

какао напици са млеком; макарунси од кокоса; кафа; 

пића на бази кафе; пића од кафе са млеком; капсуле 

кафе, напуњене; ароме за кафу; зачински додаци; 

слаткиши; кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; кухињска со; корнфлекс; 

кукурузно брашно; млевени кукуруз; кукуруз, 

пржени; кус-кус; крекери; сос од бруснице [зачин]; 

тартар крем за кување; крем бруле; кроасани; 

крутони; млевени јечам; млевени овас; 

кристализовани камени шећер; кари [зачин]; 

енглески крем; десерти у облику муса [слаткиши]; 

тесто, полупрерађен производ; преливи за салату; 

млечни карамел крем; сладоледи; јестиви папир; 

јестиви папир за колаче; јестиви папир од пиринча; 

есенције за исхрану, изузев етарских есенција и 

етарских уља; ферменти за тесто; ароме за пића, 

изузев етарских уља; ароме за колаче, изузев 

етарских уља; брашно; кнедле на бази брашна; 

цветови или лишће као замена за чај; фондани 

[слаткиши]; ароме, које нису етарска уља; замрзнута-

сушена јела чији је главни састојак тестенина; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; смрзнити јогурт [посластичарски]; воћне 

посластице; воћни преливи [сосови]; воћни желе 

[слаткиши]; конзервисане баштенске траве [зачини]; 

колачићи од ђумбира; паста од ђумбира [зачин]; 

глукоза за кулинарску намену; глутенски додаци за 

кулинарске намене; безглутенски хлеб; глутен 

припремљен као храна; златни сируп [шећерни 

сируп], меласа; прекрупа за људску исхрану; 

млевени ђумбир; алва; глазуре за шунку; хариса 

[зачин]; високопротеинске плочице од житарица; 

сува зрна кукуруза без љуске; кукурузни гриз; мед; 

сендвич са виршлама; ољуштени јечам; ољуштени 

овас; сладолед; коцке леда; ледени чај; лед за 

освежавање; лед, природни или вештачки; сладолед 

на штапићу; немедицински биљни чајеви; инстант 

пиринач; јиаози; чај од келп алги; кечап [сос]; кимчи 

палачинке; лакса; средства за подизање теста; ланено 

семе за кулинарску употребу [зачин]; слатки корен 

[слаткиши]; макарони; макарунси; сладни бисквити; 

сладни екстракти за храну; слад за људску исхрану; 

малтоза; маринаде; марципан; мајонез; сосови за 

месо [умаци]; пите од меса; средства за омекшавање 

меса за употребу у домаћинству; бели лук у праху 

[зачин]; ментол за посластице; ментол бомбоне за 

освежавање даха; стаклене глазуре; мисо; меласа за 

исхрану; мусли; сенф; брашно од слачице; природни 

заслађивачи; готови оброци од резанаца; резанци; 

нугат; коштуњаво воће у праху; орашчићи; храна на 

бази овса; овсене пахуљице; овсено брашно; 

онигири; пикалили; вода поморанџиног цвета за 

кување; кроасани са чоколадом; палмин шећер; 

палачинке; тестенина; сосови за тестенине; пастиле 

[бомбоне]; пецива; тесто за слатка пецива; векна са 

месом; посластице од кикирикија; пељмени; бибер; 

слаткиши од пеперминта; зачинска паприка; песто; 

пти-бер кекс; ситни колачи; пите; пице; кокице; 

палачинке на бази кромпира; брашно од кромпира; 

прашак за прављење сладоледа; пралине; препарати 

за учвршћивање мућене павлаке, шлага; 

припремљени пиринач умотан у морску траву; 

прерађено семе за употребу као зачин; профитероле; 

прополис [пчелињи производ]; пудинг; киш; киноа, 

прерађена; рамен; равиоли; релиш [додатак јелу]; 

пиринач; грицкалице на бази пиринча; колачи од 

пиринча; пиринчани крекери; сутлијаш; пиринчана 

каша за кулинарске намене; матични млеч; двопек; 

саго; шафран [зачин]; соли за конзервисање 

намирница; сендвичи; сосови [додаци храни]; 

материјали за везивање кобасица; смесе за пикантне 

палачинке; пикантне палачинке; додаци јелима; 

морска вода за кување; алге [зачин]; гриз; сусамово 

семе [зачин]; стругани лед са заслађеним црвеним 

пасуљем; соба резанци; сорбеи [ледени]; сојино 

брашно; умак, сос од соје; шпагети; зачини; 

пролећне ролнице; семе звездастог аниса; скроб за 
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јело; штапови од слатког корења [посластица]; 

шећер; суши; слаткиши; табуле, либанска салата; 

тако; тамарин [зачин]; тапиока; брашно тапиоке; тарт 

[слатка пита без горње коре]; чај; напици од чаја; 

додаци за згушњавање хране за кување; умак од 

парадајза; тортиље; куркума; удон резанци; хлеб без 

квасца; непржена кафа; арома ваниле за кулинарске 

намене; биљни препарати за употребу као замена за 

кафу; вермићели; сирће; вафел производи; пшенично 

брашно; пшеничне клице за људску исхрану; квасац.  

31  алге, непрерађене, за људску или животињску 

исхрану; алгаровила за животињску исхрану; бадем 

[воће]; алое вера биљке; инћуни, живи; препарати за 

товљење животиња; храна за животиње; мирисни 

песак [простирка] за кућне љубимце; аранжмани од 

свежег воћа; артичоке, свеже; остаци након прераде 

шећерне трске [сировина]; јечам; пасуљ, свеж; репа, 

свежа; бобичасто воће, свеже; напитци за кућне 

љубимце; храна за птице; мекиње; каша од мекиња 

за исхрану животиња; узгајана стока; хељда, 

непрерађена; нус-производи прераде житарица за 

исхрану животња; канабис биљке; канабис, 

непрерађен; семе житарица, непрерађено; кестен, 

свеж; цикорија, свежа; корен цикорије; Божићне 

јелке; агруми [јужно воће], свежи; кокосов орах, 

сиров; кокос; љуска кокосовог ораха; копра; ракови, 

живи; љускари, живи; краставци, свежи; сипина кост 

за птице; отпади од дестилације за животињску 

конзумацију; бисквити за псе; помије; храна за 

преживање за животиње; јестиво цвеће, свеже; 

јестиви инсекти, живи; јестиво семе лана, 

непрерађено; јестив сусам, непрерађен; јаја за узгој, 

оплођена; мамци за пецање, живи; риба, жива; рибље 

брашно за животињску исхрану; рибља икра; ланено 

брашно [сточна храна]; луковице; цвеће, за 

декорацију, осушено; цвеће, природно; сточна храна; 

лиофилизовани мамци за пецање; воће, свеже; 

остаци воћа [комина]; баштенска трава, свежа; бели 

лук, свеж; ђумбир, свеж; зрневље [житарице]; семе за 

животињску конзумацију; грожђе, свеже; зобена 

крупица за живину; сено; лешник, свеж; харинга, 

жива; хмељне шишарке; хмељ; смрекине бобице; кои 

шарани, живи; орах биљке коле; празилук, свеж; 

лимун, свеж; сочиво, свеже; зелена салата, свежа; 

креч за животињску исхрану; ланено семе за исхрану 

животиња; брашно од семена лана за исхрану 

животиња; подлоге за животиње; тресетне подлошке, 

простирке; живе животиње; јастози, живи; рогач, 

сиров; кукуруз; кукурузна сточна погача; слад за 

врење и дестилацију; каша за товљење стоке; брашно 

за животиње; животињска менажерија; мекушци, 

живи; гљиве, свеже; клице печурки за 

размножавање; дагње, живе; коприва; орашасто воће, 

непрерађено; овас [зоб]; сточне погаче; маслине, 

свеже; црни лук, свеж; поморанџе, свеже; остриге, 

живе; палме [лишће палминог дрвета]; стабла палме; 

погаче од кикирикија за животиње; брашно од 

кикирикија за животиње; кикирики, свеж; грашак, 

свеж; бибер [биљка]; храна за кућне љубимце; 

борова шишарка; биљке; биљке, сушене, за 

декорацију; полен [сировина]; кромпир, свеж; 

живина, жива; препарати за живину носиље; киноа, 

непрерађена; погача од уљане репице за стоку; 

сирова кора дрвета; талог након дестилације; 

рабарбара, свежа; брашно од пиринча за сточну 

исхрану; пиринач, непрерађен; корење за исхрану 

животиња; жбунови ружа; плута, сирова; раж; лосос, 

жив; со за стоку; папир са песком [простирка] за 

кућне љубимце; сардине, живе; морски краставци 

[живи]; семенске клице за ботаничке сврхе; саднице; 

семе за садњу; шкољке [живе]; жбуње; јаја свилене 

бубе; свилена буба; зрна соје, свежа; спанаћ, свеж; 

јастози обични [живи]; бундеве, свеже; стајска храна 

за животиње; слама [сточна храна]; сламене 

простирке; слама за покривање компоста; храна за 

јачање животиња; шећерна трска; дрвеће; тартуфи, 

свежи; стабла дрвећа; туна, жива; травњаци, 

природни; резана грађа; непрерађени клипови 

кукуруза шећерца [ољуштени или неољуштени]; 

трупци.  

32  газирана вода; безалкохолна пића од алое вера; 

аперитиви, безалкохолни; јечмено вино [пиво]; пиво; 

коктели на бази пива; пивски слад; сок од јабуке, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; енергетска 

пића; екстракти хмеља за производњу пива; воћни 

сокови; воћни нектар [безалкохолни]; але пиво од 

ђумбира; шира [неферментисана]; изотоници; квас; 

лимунаде; литијум вода; сладно пиво; сладовина; 

минерална вода [пиће]; шира; безалкохолна пића; 

безалкохолни напици са укусом кафе; безалкохолни 

напици са укусом чаја; безалкохолна пића од 

сушеног воћа; безалкохолни концентрати за 

прављење напитака; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни напици 

на бази меда; безалкохолни приправци за прављење 

напитака; бадемов сируп; пилуле за газирање пића; 

прашкови за газирање пића; препарати за прављење 

газиране воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици на бази пиринча, који нису 

замена за млеко; сарсапарила [безалкохолни 

напитак]; Селтзер вода; радлер; шербети [пића]; 

смутис [кашасти напици од воћа или поврћа]; сода 

вода; освежавајућа безалкохолна пића; напици од 

соје, осим замена за млеко; сирупи за пића; сирупи за 

лимунаде; стоне воде; сок од парадајза [пиће]; 

сокови од поврћа [пића]; воде [пића]; пића од 

сурутке  

33  алкохолна пића која садрже воће; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; ликер од аниса; анисет [ликер]; 

аперитиви; арак; битери [горка алкохолна пића]; 

бренди; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви 
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[ликери и жестока пића]; дестилована пића; воћни 

екстракти, алкохолни; џин; дестилована алкохолна 

пића на бази житарица; киршч, вишњевача; ликери; 

медовина; ликер од пеперминта; крушковача; пикет; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

алкохол од пиринча; рум; жестока пића; саке; 

алкохолна пића на бази шећерне трске; водка; виски; 

вино.  
 

(210) Ж- 2021-123 (220) 26.01.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Udruženje građana ''Muzika za imunitet'', 

Илије Огњановића 1, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

MUZIKA ZA IMUNITET 

(511) 35  промоција музичких концерата; маркетинг; 

дигитални маркетинг; маркетиншка истраживања; 

истраживање тржишта; развој концепта оглашавања; 

промотивна спонзорства музичких концерата; 

управљање културним и образовним програмима 

размене; услуге рекламирања у циљу подизања 

свести јавности по питању образовања;производња 

рекламних филмова; израда радио реклама; услуге 

пословног консалтинга за непрофитне организације.  

38  стриминг аудио садржаја; стриминг видео 

садржаја; услуге стриминга телевизијских садржаја; 

стриминг [проток] аудио и видео материјала на 

интернету; стриминг [проток] видео материјала на 

интернету; стриминг [проток] аудио материјала на 

интернету; пренос стримованог звука и 

аудиовизуелних снимака путем интернета; 

електронски пренос и стриминг дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалне и 

локалне рачунарске мреже; стриминг [проток] 

података; услуге подкастинга; пренос подкаст 

садржаја; вренос видео подкаста.  

41  резервације концерата; организовање концерата; 

услуге музичких концерата; извођење музичких 

концерата; организација представа и концерата; 

организовање и спровођење концерата; производња 

аудио садржаја који су доступни за даље 

преузимање; производња видео садржаја који се 

могу преузети са интернета; позоришна продукција; 

продукција музичких концерата; настава, обука; 

академије [образовне]; организовање образовних 

догађаја; организовање образовних конференција; 

организовање образовних курсева; вођење 

образовних курсева; приказивање музичких 

представа у просторима за наступање; представљање 

позоришних представа у просторима за наступање; 

клупске услуге [забавне или образовне]; услуге 

клупске забаве; услуге ноћних клубова; снимање и 

продукција аудио садржаја; услуге снимања аудио 

садржаја; монтажа аудио снимака; монтажа видео 

снимака; услуге снимања музике; услуге студија за 

снимање музике; производња аудио записа; 

продукција звучних снимака; производња видео 

записа; стављање на располагање објеката за 

студијско снимање; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање 

музичких снимака; услуге завршне обраде снимака; 

продукција мастер снимака; изнајмљивање аудио 

записа; изнајмљивање записа или снимљених 

магнетних аудио касета; услуге производње филма; 

продукција музике; продукција плоча; услуге 

позоришне продукције; услуге продукције музичких 

видео спотова; продукција аудио забаве; производња 

аудио програма; услуге продукције забаве уживо.  
 

(210) Ж- 2021-134 (220) 28.01.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Gradjanska inicijativa za razvoj sela Kladenac, 

Djordja Milovanovica 5, 11250, Beograd-Cukarica, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.20; 05.05.20; 05.05.21; 27.01.12; 

27.05.01; 29.01.15  

(591) бела, жута, љубичаста, тамно црвена (бордо); 

светло зелена, тамно зелена, црна; CMYK 44; 64; 0; 

0; CMYK 0; 14; 68; 0; CMYK 22; 100; 100; 20; CMYK 

61; 11; 100; 9; CMYK 0; 0; 0; 100; CMYK  85; 36; 100; 30. 

(526) Građanska inicijativa za razvoj sela „Kladenac“ ne traži 

eksluzivno pravo da koristi frazu „Free From Pesticides 

Residues“, odnosno reči koje su delovi Žiga garancije „Free 

From Pesticides Residues“, odnosno reči: „FREE“, „FROM“ 

„PESTICIDES“ „RESIDUES“, već samo traži zaštitu 

ukupnog izgleda znaka (figurativni znak).  

(511) 29  Воће, конзервисано; воће конзервисано у 

алкохолу; воће, кувано; воће, прерађено; воће у 

конзерви; воћна пулпа; бадемово млеко; воћни желе; 

воћни чипс; грашак, конзервирани; грицкалице на 

бази воћа; гуакамол; ђумбир, конзервисани; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстракти алги за исхрану; залеђено воће; 

замрзнуто-сушено поврће; зачињено коштуњаво 

воће; јестиво цвеће, сушено; кандирани ораси; 

кикирики, припремљен; кикирики путер; кисели 

ђумбир; кисели краставац; кисели купус; кокосово 

млеко; кокосова маст; кокосово млеко за кулинарску 

употребу; кокосово уље за исхрану; кокосов путер; 

кокос, осушени; компоти; компот од бруснице; 
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конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана 

паприка; конзервисана соја, за исхрану; конзервисан 

бели лук; конзервисане печурке; конзервисано 

поврће; конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати на бази воћа за кување; концентрати на 

бази поврћа за кување; кора од воћа; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; кувано поврће; кукурузно 

уље за исхрану; кукуруз шећерац, прерађен; 

лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лук, конзервисан; маргарин; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; мермелада; 

млевени бадем; млеко од кикирикија за кулинарске 

сврхе; млеко од киририкија; морске (нори) алге, 

конзервисане; мусеви од поврћа; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; напици 

на бази бадемовог млека; напици на бази кокосовог 

млека; напици на бази млека од кикирикија; напици 

са бактеријама млечне киселине; нискокалорични 

чипс од кромпира; овсено млеко; палмино уље за 

исхрану; парадајз пире; паста од плавог патлиџана; 

паста од поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за 

кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; препарати за супу од поврћа; прерађен 

орах; пресована воћна паста; прстенови од лука 

[поховани лук]; рендани пржени кромпир [hash 

browns]; репино уље за исхрану; рибани кисели 

купус; салате од воћа; салате од поврћа; семенке, 

припремљене; смрзнуто воће; сојино млеко; сојино 

уље за исхрану; сокови од поврћа за кување; сок од 

парадајза за кување; суво грожђе; сунцокретове 

семенке, припремљене; сунцокретово уље за 

исхрану; сусамово уље за исхрану; сушено поврће; 

тахини; тофу; тофу листићи; тофу пљескавице; уља 

за исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; урме; уштипци, 

крофне од кромпира; фалафел; хумус; чипс од 

кромпира; џемови.  

30  Алва; бадемово тесто; безглутенски хлеб; бели 

лук у праху [зачин]; бибер; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; векне 

хлеба; високопротеинске плочице од житарица; 

воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; воћни 

преливи [сосoви]; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; инстант пиринач; јестиви папир од 

пиринча; јечмено брашно; какао; какао напици са 

млеком; каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; 

кекс; кечап [сос]; киноа, прерађена; кнедле на бази 

брашна; кокице; колачи; колачи од пиринча; 

колачићи од ђумбира; конзервисане баштенске траве 

[зачини]; корнфлекс; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; 

кроасани; кроасани са чоколадом; крутони; 

кукурузни гриз; кукурузно брашно; кукуруз, пржени; 

куркума; кус-кус; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; макарони; макарунси; макарунси 

од кокоса; маринаде; марципан; меласа за исхрану; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; мусли; намази на бази 

чоколаде; напици на бази камилице; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири; орашчићи; палмин 

шећер;паста од ђумбира [зачин]; пељмени; песто; 

пецива; пикалили; пимент; пиринач; пиринчана каша 

за кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; 

пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића на бази 

чоколаде; плочице од житарица; посластице од 

кикирикија; пралине; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; препарати од житарица; 

прерађено семе за употребу као зачин; припремљени 

пиринач умотан у морску траву; природни 

заслађивачи; пролећне ролнице; профитероле; 

пшеничне клице за људску исхрану; пшенично 

брашно; равиоли; рамен; резанци; релиш [додатак 

јелу]; саго; семе аниса; семе звездастог аниса; 

сендвичи; сенф; сирће; сируп од агаве [природни 

заслађивач]; ситни колачи; скроб за јело; слад за 

људску исхрану; сладни бисквити; сладни екстракти 

за храну; слатке земичке, колачићи; слатки корен 

[слаткиши]; слаткиши; слаткиши од бадема; 

слаткиши од пеперминта; смесе за тесто; соба 

резанци; сојино брашно; сорбеи [ледени]; сосови 

[додаци храни]; сосови за месо [умаци]; сосови за 

тестенине; сос од бруснице [зачин]; сос од јабука 

[зачин]; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово семе 

[зачин]; табуле, либанска салата; тако; тамарин 

[зачин]; тапиока; тарт [слатка пита без горње коре]; 

тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полупрерађен производ; тортиље; удон 

резанци; умак од парадајза; умак, сос од соје; 

фондани [слаткиши]; хариса [зачин]; хељда, 

прерађена; хлеб; хлеб без квасца; хлебне мрвице; 

храна на бази овса; цветови или лишће као замена за 

чај; цикорија [замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај 

од келп алги; чатни [додатак јелима]; чау-чау 

[зачин]; чипс [производ од житарица]; чоколада; 

чоколадни мусеви; чоколадни украси за торте; 

чололадни намази који садрже орашасте плодове; 

шафран [зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког 

корења [посластица].  

31  Агруми [јужно воће], свежи; алге, непрерађене, за 

људску или животињску исхрану; алое вера биљке; 

аранжмани од свежег воћа; артичоке, свеже; бадем 
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[воће]; бели лук, свеж; бибер [биљка]; бобичасто воће, 

свеже; брашно за животиње; брашно од кикирикија за 

животиње; брашно од пиринча за сточну исхрану; 

брашно од семена лана за исхрану животиња; бундеве, 

свеже; винова лоза; воће, свеже; гљиве, свеже; грашак, 

свеж; грожђе, свеже; ђумбир, свеж; зелена салата, 

свежа; зобена крупица за живину; зрна соје, свежа; 

зрневље [житарице]; јестиво семе лана, непрерађено; 

јестиво цвеће, свеже; јестив сусам, непрерађен; јечам; 

канабис биљке; канабис, непрерађен; каша од мекиња 

за исхрану животиња; кестен, свеж; кикирики, свеж; 

киноа, непрерађена; кокос; кокосов орах, сиров; копра; 

коприва; корен цикорије; корење за исхрану животиња; 

краставци, свежи; кромпир, свеж; кукуруз; кукурузна 

сточна погача; ланено брашно [сточна храна]; ланено 

семе за исхрану животиња; лешник, свеж; лимун, свеж; 

луковице; љуска кокосовог ораха; маслине, свеже; 

мекиње; непрерађени клипови кукуруза шећерца 

[ољуштени или неољуштени]; нус-производи прераде 

житарица за исхрану животња; овас [зоб]; орах биљке 

коле; орашасто воће, непрерађено; остаци воћа 

[комина]; остаци након прераде шећерне трске 

[сировина]; отпади од дестилације за животињску 

конзумацију; палме [лишће палминог дрвета]; пасуљ, 

свеж; пиринач, непрерађен; погача од уљане репице за 

стоку; погаче од кикирикија за животиње; поморанџе, 

свеже; празилук, свеж; пшеница; пшеничне клице за 

исхрану животиња; рабарбара, свежа; раж; репа, свежа; 

рогач, сиров; свеже поврће; семе житарица, 

непрерађено; семе за животињску конзумацију; сено; 

слад за врење и дестилацију; слама [сточна храна]; 

смрекине бобице; сочиво, свеже; спанаћ, свеж; стајска 

храна за животиње; сточна храна; сточне погаче; 

тартуфи, свежи; тиквице, свеже; хељда, непрерађена; 

хмељ; хмељне шишарке; храна за животиње; цикорија, 

свежа; црни лук, свеж; шећерна трска.  

32  Seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; воде [пића]; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; газирана вода; 

екстракти хмеља за производњу пива; јечмено вино 

[пиво]; квас; коктели, безалкохолни; коктели на бази 

пива; лимунаде; минерална вода [пиће]; напици на 

бази пиринча, који нису замена за млеко; напици од 

соје, осим замена за млеко; пиво; пивски слад; 

радлер; сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно 

пиво; сладовина; смутис [кашасти напици од воћа 

или поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок 

од јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; 

стоне воде; шербети [пића]; шира; шира 

[неферментисана].  

33  Алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која 

садрже воће; алкохолна пића на бази шећерне трске; 

алкохолни екстракти; алкохол од пиринча; анисет 

[ликер]; аперитиви; арак; битери [горка алкохолна 

пића]; бренди; вино; виски; водка; воћни екстракти, 

алкохолни; дестилована алкохолна пића на бази 

житарица; дестилована пића; дигестиви [ликери и 

жестока пића]; жестока пића; јабуковача; киршч, 

вишњевача; крушковача; куракао; ликери; ликер од 

аниса; ликер од пеперминта; пикет; помешана 

алкохолна пића, која нису на бази пива; рум; саке; џин.  
 

(210) Ж- 2021-198 (220) 05.02.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Wurth d.o.o. Beograd, Светог Саве 60в, Београд, RS 

(740) Адвокат Игор Стојичић, Прашка 42, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.12; 26.04.22; 26.11.09; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, зелена, бела.  

(511) 7  електрични апарати за кошење; тримери за 

траву и живу ограду; тестере; електрични 

растеривачи кртица; електричне пумпе за воду; 

електрични перачи под притиском.  

8  чекићи; длета и алати за гравирање; лопате; 

грабуље; косе; виле; ашови; будаци; крампови; 

мотике; садиљке; дршке за ручне алате којима се 

ручно управља, као што су ножеви и косе; секире; 

клинови за цепање; искорењивачи; пресађивачи; 

пумпе којима се ручно управља; резане и брусне 

плоче; ручне тестере; маказе за орезивање; маказе за 

гране; маказе за калемљење; ножеви.  

17  црева за наводњавање; наставци за црева; 

спојнице за црева.  
 

(210) Ж- 2021-213 (220) 09.02.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) evozilo d.o.o., Стојана Аралице147, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.04  
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(591) плава, тиркизно плава.  

(511) 6  преносиве грађевине [конструкције], 

металне; сигурносне касе [металне или неметалне]. 

42  дизајнирање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; одржавање 

рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског 

софтвера; софтвер у виду сервиса [SaaS].  
 

(210) Ж- 2021-254 (220) 17.02.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY,  , 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

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

Земун 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) 29  уља за исхрану; сусамово уље за исхрану; 

јестиве масти; сунцокретово уље за исхрану; репино уље 

за исхрану; кукурузно уље за исхрану; маслиново уље за 

исхрану; конзервисано поврће; кисели краставац; 

ферментисани тофу; конзервисана паприка; концентрати 

за бујон; живина, која није жива; намирнице на бази 

рибе; грицкалице претежно од воћа и поврћа; тахини 

(паста од сусама); поврће у конзерви; екстракти алги за 

исхрану; прерађен орах; штапићи од тофуа; јаја; путер; 

млеко; сушене јестиве гљиве; желатин; обрађени бетел 

ораси; црева за кобасице, природна или вештачка.  

30  умак, сос од соје; сирће; сос од острига [зачин]; паста 

од соје; пилећа есенција у праху [зачини]; моносодијум 

глутамат; кечап [сос]; чау-чау [зачин]; препарати за 

учвршћивање павлаке и шлага; зачини; чијоу (сос од 

црног пасуља); глутен припремљен као храна; зачински 

додаци; зачински сус; додаци јелима; сосови [додаци 

храни]; сосови за месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; 

кухињска со; бели шећер; браон шећер; кристализовани 

камени шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од 

житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени резанци; 

резанци; инстант резанци; инстант пиринач; ручак за 

понети који се састоји од пиринча, са додатком меса, 

рибе или поврћа; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за јело; напици 

од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису етарска уља; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; слаткиши; ароме за кафу; чај; јестиви лед; 

ферментисана црна соја.  

33  алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча; 

воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино; 

алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано 

алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.  

(210) Ж- 2021-255 (220) 17.02.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY,  , 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

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

Земун 

(540) 

 

(531) 28.03.00  

(511) 29  уља за исхрану; сусамово уље за исхрану; 

јестиве масти; сунцокретово уље за исхрану; репино 

уље за исхрану; кукурузно уље за исхрану; 

маслиново уље за исхрану; конзервисано поврће; 

кисели краставац; ферментисани тофу; конзервисана 

паприка; концентрати за бујон; живина, која није 

жива; намирнице на бази рибе; грицкалице претежно 

од воћа и поврћа; тахини (паста од сусама); поврће у 

конзерви; екстракти алги за исхрану; прерађен орах; 

штапићи од тофуа; јаја; путер; млеко; сушене јестиве 

гљиве; желатин; обрађени бетел ораси; црева за 

кобасице, природна или вештачка.  

30  умак, сос од соје; сирће; сос од острига [зачин]; паста 

од соје; пилећа есенција у праху [зачини]; моносодијум 

глутамат; кечап [сос]; чау-чау [зачин]; препарати за 

учвршћивање павлаке и шлага; зачини; чијоу (сос од 

црног пасуља); глутен припремљен као храна; зачински 

додаци; зачински сус; додаци јелима; сосови [додаци 

храни]; сосови за месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; 

кухињска со; бели шећер; браон шећер; кристализовани 

камени шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од 

житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени резанци; 

резанци; инстант резанци; инстант пиринач; ручак за 

понети који се састоји од пиринча, са додатком меса, 

рибе или поврћа; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за јело; напици 

од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису етарска уља; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; слаткиши; ароме за кафу; чај; јестиви лед; 

ферментисана црна соја.  

33  алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча; 

воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино; 

алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано 

алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.  
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(210) Ж- 2021-256 (220) 17.02.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY,  , 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

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

Земун 

(540) 

 

(531) 28.03.00  

(511) 29  уља за исхрану; сусамово уље за исхрану; 

јестиве масти; сунцокретово уље за исхрану; репино 

уље за исхрану; кукурузно уље за исхрану; 

маслиново уље за исхрану; конзервисано поврће; 

кисели краставац; ферментисани тофу; конзервисана 

паприка; концентрати за бујон; живина, која није 

жива; намирнице на бази рибе; грицкалице претежно 

од воћа и поврћа; тахини (паста од сусама); поврће у 

конзерви; екстракти алги за исхрану; прерађен орах; 

штапићи од тофуа; јаја; путер; млеко; сушене јестиве 

гљиве; желатин; обрађени бетел ораси; црева за 

кобасице, природна или вештачка.  

30  умак, сос од соје; сирће; сос од острига [зачин]; 

паста од соје; пилећа есенција у праху [зачини]; 

моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау [зачин]; 

препарати за учвршћивање павлаке и шлага; зачини; 

чијоу (сос од црног пасуља); глутен припремљен као 

храна; зачински додаци; зачински сус; додаци 

јелима; сосови [додаци храни]; сосови за месо 

[умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со; бели 

шећер; браон шећер; кристализовани камени шећер; 

шећер у коцке; шећер; препарати од житарица; 

пиринач; пшенично брашно; сушени резанци; 

резанци; инстант резанци; инстант пиринач; ручак за 

понети који се састоји од пиринча, са додатком меса, 

рибе или поврћа; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за јело; 

напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису 

етарска уља; средства за омекшавање меса за 

употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу; 

чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.  

33  алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча; 

воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино; 

алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано 

алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.  
 

 

(210) Ж- 2021-370 (220) 04.03.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.12  

(591) Pantone 178C.  

(511) 35: оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене. 

38: телекомуникације; телекомуникације, нарочито 

телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање тв програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 
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кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета. 

41: розонода: телевизијска забава; спортске и 

културне активности; услуге разоноде, нарочито 

пружање забаве путем телевизије, радија, биоскопа, 

кабловске телевизије, сателитске телевизије и 

интернета; продукција и дистрибуција телевизијског 

програма; продукција и дистрибуција радијских 

програма; продукција програма кабловске 

телевизије; продукција емисија и филмова; 

продукција звучних и видео снимака; компиловање, 

продукција, управљање и извођење радио, 

телевизијских, аудиовизуелних, музичких, забавних 

и позоришних програма; продукција филмова и 

видео трака; услуге продукције забавних догађаја 

уживо; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; организовање, продукција 

и представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; извођење мултимедијалног 

материјала онлајн; организовање спортских, 

културних, музичких и образовних догађаја; 

организација сајмова и изложби у културне сврхе; 

обезбеђивање информације на пољу шоу бизниса, 

забаве, радио и телевизијских програма, филмова, 

културе, образовања, забаве и спорта; услуге 

објављивања: производња филмова, који нису 

рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и 

телевизијских студија; услуге репортерског 

извештавања; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже. 
 

(210) Ж- 2021-411 (220) 09.03.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) RADIODIFUZNO PRIVREDNO DRUŠTVO 

RADIO S DOO BEOGRAD, Кнеза Вишеслава 72, 

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(591) црвена и бела.   

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-452 (220) 16.03.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) DUPONT ELECTRONICS INC., 974 Centre 

Road, Wilmington, Delaware 19805, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ARTISTRI 

(511) 2  штампарско мастило; мастило за дигиталне 

штампаче текстила и инкјет штампаче.  
 

(210) Ж- 2021-620 (220) 07.04.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Denali Therapeutics Inc., 161 Oyster Point 

Boulevard, South San Francisco, California 94080, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, мајке 

Јевросиме  53, 11000, Београд 

(540) 

DENALI 

(511) 5  фармацеутски препарати за 

дијагностиковање и лечење неуродегенеративних 

обољења.  

42  научна истраживања; фармацеутска 

истраживања; медицинска истраживања; техничке 

консултације и развој производа за друге у области 

фармације; услуге у области откривања лекова.  
 

(210) Ж- 2021-679 (220) 19.04.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10, 

35250, Параћин, RS 
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(540) 

 

(531) 03.15.00; 19.07.01; 19.08.25; 27.05.01; 29.01.15  

(591) плава, жута, зелена, браон, бела, магента-

циклама, црна, црвена.  

(511) 32  без алкохолна пића; пића од воћа и воћни 

сокови; сирупи и други препарати за производњу 

пића; минералне и содне воде; енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2021-680 (220) 19.04.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10, 

35250, Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена, жута.  

(511) 5  дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  

32  без алкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића; 

минералне и содне воде; енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2021-730 (220) 23.04.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs, Rákóczi u. 81., H-

3574, HU 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 24.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.22; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, тамноплава, тамнонаранџаста, 

наранџаста.  

(511) 33  алкохолна пића; цидери (ферментисана 

алкохолна пића на бази јабуке или крушке); жестока 

пића; газирана алкохолна пића; газирана алкохолна 

пића са укусом воћа; све претходно наведене робе 

искључујући алкохолна пића која садрже чај.  
 

(210) Ж- 2021-731 (220) 23.04.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs, Rákóczi u. 81.,  

H-3574, HU 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 24.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.22; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, тамноплава, светлозелена, зелена.  

(511) 33  алкохолна пића; цидери (ферментисана 

алкохолна пића на бази јабуке или крушке); жестока 

пића; газирана алкохолна пића; газирана алкохолна 

пића са укусом воћа; све претходно наведене робе 

искључујући алкохолна пића која садрже чај.  
 

(210) Ж- 2021-772 (220) 29.04.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS 

LIMITED, 21/F, China Building, No. 29 Queen's Road 

Central, Hong Kong, HK 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.15  

(511) 16  папир, картон и канцеларијски прибор; 

папир за штампање, папир за писање и цртање, 

папир за писаће машине, картон од белог папира, 
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папир за разгледнице, папирни убруси, папир за 

копирање, папир за факсимил апарате, папир за 

писма, блокови за белешке, папири у листовима, 

свеске, бележнице за скицирање, коверте, књиге за 

рачуноводство, ишпартани папир , џепни нотеси, 

папирни подсетници, папири и материјали за 

умотавање и паковање; папирне марамице.  
 

(210) Ж- 2021-777 (220) 05.05.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp., P.O. 

Box 309 Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman , KY 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.11; 02.01.23; 27.05.01; 28.03.00  

(511) 29  млеко, млечни напици, млечни производи; 

кокосово млеко, млеко од соје, јогурт; сир; путер; 

маргарин; тофу, пудинг од тофуа, желе; месне куглице 

од лепљивог пиринча; јестива уља и масти; месо, месни 

екстракти, месни желеи, конзервирано месо, готови 

прехрамбени производи од меса; кобасица; живина и 

припремљени прехрамбени производи од живине; риба 

и припремљена храна од рибе; јегуља и припремљени 

прехрамбени производи од јегуље; чипс од кромпира, 

грицкалице направљене углавном од кромпира или 

грашка; пиринчано млеко.  

30  чај, чајни напици који садрже млеко и напици на 

бази чаја; кафа и напици на бази кафе; какао и 

напици на бази какаа; сладолед; фруктоза, малтоза, 

јестива глукоза; мед; бадемова паста; пиринач, 

пиринчано брашно, пиринчана каша и прехрамбени 

производи од пиринча; хлеб, чоколада, бомбоне, 

кекси, колачићи, колачи, палачинке, пудинзи, 

пецива; крекери, крекери од пиринча, крекери од 

грашка; кромпирово брашно за исхрану; слатки 

кромпир у праху; кукурузно брашно и прехрамбени 

производи од кукуруза; пшенично брашно; скроб; 

тапиока; сојино брашно; прелив за салату; хлебне 

мрвице; житарице у праху; овсено брашно, каша; 

резанци; инстант резанци; паста од брашна, месни 

сосови (умаци); ролнице од јаја.  

32  пива; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  

(210) Ж- 2021-839 (220) 13.05.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.2 

(591) плава, светло плава, бела  

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-870 (220) 14.05.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 29  спремљене грицкалице које се примарно 

састоје од кромпира, коштуњавог воћа, коштуњавих 

производа, семенки, воћа или других биљних 

материјала или њихових комбинација, укључујући 

чипс од кромпира, грицкалице од свињетине, 

грицкалице од говедине, грицкалице од соје.  

30  спремљене грицкалице које се примарно састоје 

од зрна, кукуруза, житарица, других биљних 

материјала или њихових комбинација, укључујући 

чипс од кукуруза, тортиља чипс, пита чипс, чипс од 

пиринча, колаче од пиринча, крекере од пиринча, 

крекере, переце, екструдиране грицкалице, кокице, 

ушећерене кокице и кикирики, штанглице 

(грицкалице).  
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(210) Ж- 2021-891 (220) 18.05.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Институт за ментално здравље, Милана 

Кашанина 3, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.12; 26.11.13; 26.13.01; 29.01.04  

(591) плава тегет.  

(511) 41  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортксе и културне активности; 

организовање изложби у културне и образовне сврхе, 

организовање и вођење конференција, конгреса и 

симпозијума; услуге превођења и тумачење текстова, 

осим рекламних текстова.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

научног истраживања у медицинске сврхе.  

44  медицинске услуге; болничке услуге; услуге 

телемедицине; услуге стоматологије; оптометрије 

менталног здравља; услуге медицинских клиника и 

услуге медицинских анализа ради дијагностике и лечења 

које пружају медицинске лабораторије, као што су 

радиографска испитивања и узимање узорака крви; 

терапеутске услуге, на пример, физиотерапију и говорну 

терапију; услуге банака крви и банака људксих ткива; 

услуге центара за рехабилитацију и центара за опоравак; 

саветовање у вези дијететике и исхране; бањске услуге; 

услуге вештачке оплодње и ин витро оплодње.  
 

(210) Ж- 2021-942 (220) 26.05.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) DRUŠTVO ZA KREIRANJE NOVIH 

PROIZVODA I INŽENJERING VIZUS DOO, NIŠ, 

Рузмарина - Д.врежина 15, 18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, плава, бела.  

(511) 6  делови од метала за прозоре; допрозорници од 

метала; клизна прозорска крила од алуминијума; 

крилни прозори од метала; метална врата и прозори; 

метална врата, прозори, капци и жалузине; металне 

прозорске шине; метални клизни прозори; метални 

кровни прозори; метални механизми за затварање 

прозора, неелектрични; метални механизми за 

отварање прозора, неелектрични; метални обруби за 

прозоре; метални оквири за прозоре; оквири за прозоре 

од метала; окови за прозоре; прозори од метала; 

прозорска крила од алуминијума; прозорски оквири од 

алуминијума; рамови за прозоре од метала; унутрашњи 

метални капци за прозоре; блиндирана метална врата; 

врата од метала; делови за врата од метала; звекири за 

врата, метални; клизачи за врата од метала; метална 

врата за веранде; метална врата за унутрашњу 

употребу; метална врата са мрежом; метална гаражна 

врата; метална клизна врата; метална окретна врата; 

метална спољна врата; метална столарија за врата; 

метална унутрашња врата; металне шарке за велика 

врата; металне шарке за врата; металне шарке за врата 

и прозоре; метални оквири за врата; метални оквири за 

клизна врата; метални отварачи врата, неелектрични; 

оквири врата од метала; оквири за врата од метала; 

рамови, кућишта, за врата од метала; свинг врата од 

метала; сигурносна врата од метала; спољна врата од 

метала; унутрашња врата од метала; хармоника врата 

од метала; хармониника врата од метала.  

19  врата, неметална; гаражна врата, неметална; 

дрвена врата; дрвени оквири за врата; клизна врата 

неметална; клизна врата, неметална; неметални 

оквири за врата; неметални оквири око врата; 

окретна врата, неметална; панели за врата, 

неметални; преклопна врата, која нису од метала; 

рамови за врата, неметални; свинг врата, неметална; 

сигурносна врата, неметална; стаклена врата; 

хармоника врата, неметална; дрвени прозорски 

оквири; дрвени прозорски оквири обложени 

алуминијумом; модификована прозорска стакла за 

грађевинарство; оквири за прозоре, не од метала; 

оквири око прозора, неметални; прозори, неметални; 

прозорски оквири, оквири који се померају 

вертикално и оплате од дрвета; прозорски рамови, 

неметални; рамови за прозоре, неметални; 

унутрашњи прозорски капци, неметални.  

37  постављање уређаја за затварање врата; 

постављање уређаја за отварање врата; постављање 

уређаја за отварање и затварање врата; уградња и 

поправка оквира врата; уградња, одржавање и 

поправка аутоматских врата и капија; уградња 

одржавање и поправка аутоматских врата и рампи; 

уградња, одржавање и поправка врата и ограда; 

уградња прозора и врата; инсталација, одржавање и 

поправка уређаја за аутоматско отварање и 

затварање лепезастих прозора; инсталација, 

одржавање и поправка уређаја за аутоматско 
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отварање и затварање прозора; инсталација, 

одржавање и поправка уређаја за аутоматско 

отварање и затварање прозора, лепезастих прозора, 

светларника и вентилацијских капака; уградња и 

поправка прозорских оквира; уградња, одржавање и 

поправка механичких уређаја за отварање и 

затварање прозора; уградња, одржавање и поправка 

уређаја са механичким управљањем за отварање и 

затварање прозора; уградња, одржавање и поправка 

уређаја са механичким управљањем за отварање и 

затварање прозора, лепезастих прозора, светларника 

и вентилацијских капака; уградња прозора.  
 

(210) Ж- 2021-956 (220) 28.05.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Јасмина Момчиловић Николић, Максима 

Горког 129, 11010, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.14; 27.05.22  

(511) 10  хирушки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки удови, 

очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки материјали 

за зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји 

и производи за одојчад; апарати, уређаји и производи за 

сексуалне активности.  

11  апарати и инсталације за осветљавање; грејање; 

хлађење; производњу паре; кување; сушење; 

вентилацију; снабдевање водом и за санитарне сврхе. 

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  

45  правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке 

заштите материјалне имовине и лица.   
 

(210) Ж- 2021-998 (220) 04.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(300) 35985  31.05.2021.  AD. 

(731) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3 

, 2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

ART FOR AIR 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-1000 (220) 04.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ 

И УСЛУГЕ ВИНАРИЈА МОЛОВИН ДОО ШИД, 

Светог Саве 28, 22240, Шид, RS 

(740) Адвокат Зоран Голубовић, Светозара 

Марковића 49/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.04.11; 26.05.10; 26.11.03; 26.11.11; 

27.05.01  
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(511) 32  пиво; безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.   

33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-1019 (220) 07.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) KEPRO S.P.A., Via Chiese 13, 25015 

DESENZANO DEL GARDA (BS), IT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.25; 24.17.25; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, бела, црна.  

(511) 3  сапун; парфимеријски производи и мириси; 

козметички производи и козметички препарати; 

лосиони за негу косе; препарати за чишћење тела и 

негу лепоте; препарати против знојења; препарати за 

шминкање; козметичке креме; креме за сунчање; 

лосиони за сунчање; марамице за лице натопљене  

козметичким средствима; памучни јастучићи 

натопљени препаратима за уклањање шминке; 

препарати за уклањање шминке; лоптице од вате за 

козметичке потребе; ватирани штапићи за 

козметичке сврхе; козметички препарати за 

мршављење, осим за употребу у медицини; средства 

за чишћење зуба [пасте, гелови, течности]; 

декоративне налепнице за нокте; потпури [мириси]; 

камен пловућац; шампони; камен за бријање 

[антисептички]; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; препарати за чишћење и 

мирисни препарати; производи за чишћење.  

5  фармацеутски препарати; додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани; медицинске 

креме за тело; медицинске масти; медицинске креме; 

препарати за купање за медицинске сврхе; 

медицинске креме за кожу; медицински лосиони за 

кожу; дезинфекциона средства; санитарни препарати 

и артикли; хигијенски препарати и артикли; 

дезинфекциона средства и антисептици; медицински 

сапуни, сапуни за дезинфекцију и детерџенти; 

препарати за дезинфекцију руку. 

35  продаја (за трећа лица) сапуна, парфимеријских 

производа и мириса, козметичких производа и 

козметичких препарата, лосиона за негу косе, 

препарата за чишћење тела и негу лепоте, препарата 

против знојења, препарата за шминкање, козметичких 

крема, крема за сунчање, лосиона за сунчање, марамица 

за лице натопљених  козметичким средствима, 

памучних јастучића натопљених препаратима за 

уклањање шминке, препарата за уклањање шминке, 

лоптица од вате за козметичке потребе, ватираних 

штапића за козметичке сврхе, козметичких препарата 

за мршављење, осим за употребу у медицини, 

средстава за чишћење зуба [пасте, гелови, течности], 

декоративних налепница за нокте, потпурија [мириса], 

камена пловућца, шампона, камена за бријање 

[антисептичких], тоалетних производа [средстава за 

личну хигијену], декоративних налепница за 

козметичку употребу, препарата за чишћење и 

мирисних препарата, производа за чишћење, 

фармацеутских препарата, додатака исхрани, 

витаминско минералних додатака исхрани, 

медицинских крема за тело, медицинских масти, 

медицинских крема, препарата за купање за 

медицинске сврхе, медицинских крема за кожу, 

медицинских лосиона за кожу, дезинфекционих 

средстава, санитарних препарата и артикала, 

хигијенских препарата и артикала, дезинфекционих 

средстава и антисептика, медицинских сапуна, сапуна 

за дезинфекцију и детерџената и препарата за 

дезинфекцију руку.  

44  услуге салона лепоте и услуге фризерских салона.  
 

(210) Ж- 2021-1059 (220) 14.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

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

East, Bradenton, Florida 34208, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.07.13; 05.07.22; 11.03.02; 11.03.06; 

25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.07  

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

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
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(210) Ж- 2021-1061 (220) 14.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Falkenstein DOO Prijepolje, Пионирска б.б., 

Коловрат, 31300, Пријепоље, RS 

(540) 

Fruit Fairy   

(511) 29  воће, конзервисано; џемови; залеђено воће; 

смрзнуто воће; кристализовано воће; воће, кувано; 

воћни желе; воћна пулпа; желе за исхрану; 

мермелада; воћни чипс; воће конзервисано у 

алкохолу; воће у конзерви; грицкалице на бази воћа; 

компоти; аранжмани од обрађеног воћа; зачињено 

коштуњаво воће; бобичасто воће, конзервирано; 

воће, прерађено; концентрати на бази воћа за кување.  

30  слаткиши; воћни желе [слаткиши]; глазуре за 

колаче; воћни преливи [сосови]; воћне посластице.  

31  воће, свеже; остаци воћа [комина].  

32  безалкохолни воћни екстракти, безалкохолни 

воћни напици, безалкохолни приправци за 

прављење напитака, безалкохолни концентрати за 

прављење напитака, воћни сокови, сирупи за пића, 

безалкохолна пића, воћни нектар [безалкохолни], 

смутис [кашасти напици од воћа 

или поврћа], сок од јабуке, безалкохолни, 

освежавајућа безалкохолна пића, безалкохолна пића 

од сушеног воћа.  
 

(210) Ж- 2021-1065 (220) 14.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, 

S.A. Unipersonal, Alcalá, 498, planta 2 , 28027 Madrid , ES 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

SEED SPRINT 

(511) 1  хемикалије за употребу у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству, ђубрива и стајска 

ђубрива за земљу.  
 

(210) Ж- 2021-1066 (220) 15.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Игор Јовановић ПР веб портал за рукометне 

резултате, информације и статистику са анализом 

и теоријом - РИСАТ Ниш, Сремска 3/19, 18108, 

Медијана-Ниш, RS 

(540) 

RISAT NIŠ 

(511) 9  апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; електронске публикације [које се 

могу преузети] из база података или са интернета; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски хардвер 

и софтвер за управљање базом података.  

35  консултације у вези са тражењем спонзора; 

оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк 

оглашавање]; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање и 

систематизација информација у бази података у 

рачунару; прикупљање статистичких информација; 

прикупљање статистичких података; тражење 

спонзорства; услуге обраде података на интернету; 

услуге оглашавања на интернету.  

42  ажурирање веб сајтова; дизајн веб сајтова; дизајн 

и графички дизајн за израду веб сајтова; дизајн и 

креирање веб сајтова; одржавање веб сајтова; развој 

веб сајтова; истраживање и развој нових производа 

за друге; истраживање и развој производа; научно 

истраживање и развој.  
 

(210) Ж- 2021-1067 (220) 15.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju 

ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani 

Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS 

(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11, 

11080, Београд 

(540) 

Spelta Vita-Strong 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; витамински напитак.  

30  млевени јечам.  

32  безалкохолни напитак обогађен витаминима и 

минералима.  
 

(210) Ж- 2021-1068 (220) 15.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ 

И УСЛУГЕ ВИНАРИЈА МОЛОВИН ДОО ШИД, 

Светог Саве 28, 22240, Шид, RS 

(740) Адвокат Зоран Голубовић, Светозара 

Марковића 49/1, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.01; 26.05.04; 26.05.08; 26.05.10; 26.11.03; 

26.11.11; 27.05.01  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

фотографије; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; материјали за наставу; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање; штампарска 

слова, клишеи.  

22  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  

33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-1069 (220) 15.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Зоран Ј. Карић, Генерала Васића 7,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.05; 24.09.13; 24.09.24; 26.01.16; 27.05.01; 27.07.01 

(511) 15  музички инструменти; сталци за ноте и 

сталци за музичке инструменте; диригентске палице.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортке и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-1070 (220) 15.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) NOVARTIS AG,  , 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

LEKOFUSIN 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2021-1071 (220) 16.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

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

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

Gyeonggi-do, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 12  аутомобилске гуме; гуме за бицикле; 

спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне 

навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене 

закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње 

гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле; 

унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за 

точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила; 

мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема 

за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове 

возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за 

седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за 

седишта возила; делови кочница за возила; 

амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле; 

ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове 

возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за 

протектирање гума; гусенице за возило (транспортне 

траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици 

без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без 

унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме 

возила; спољашње гуме за точкове возила.  
 

(210) Ж- 2021-1073 (220) 16.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) INAGRO DOO BEOGRAD-SURČIN, Мите 

Бињаша 4а, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Бошко Ристић, Седмог јула 15,  

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 25.03.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 29  месо и месне прерађевине, а нарочито 

пенчета, врат и пршут.  
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(210) Ж- 2021-1097 (220) 18.06.2021. 

(442) 13.08.2021. 

(731) Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, 

Новосадски пут 10, 21400, Бачка Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 25.03.11; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.12  

(591) зелена, златно-бронзана.  

(511) 29  кобасице; паниране кобасице; месни 

екстракти; сухомеснати производи; шунка; месо; 

конзервисано месо; месо у конзерви.  

30  додаци јелима; зачински додаци.  

31  живе животиње; храна за животиње.  
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