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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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ПАТЕНТИ / Patents 
Meђународни кодови за идентификацију 

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

Други датуми, датум излагања на међународној изложби (23) Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition 

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

Датум објављивања пријаве (43) Publication date of the unexamined application 

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

Number of the earlier application (or patent) to which the 

present document is an addition 

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена (62) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been divided out 

Број основног патента  за сертификат о додатној заштити   (68) Number of the basic patent for an SPC 

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

Име носиоца патента (73) Name of the owner of patent 

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

Број и датум подношења међународне пријаве (86) Number and filing date of the international application 

Број и датум међународне објаве (87) 
Number and date of the publication of the interational 

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

о додатној заштити 
(94) Duration of the SPC or date of expiry of the SPC 

Назив производа (95) Name of the product 

Датум и број пријаве европског патента (96) Date and number of the European patent application 

Датум и број објаве признатог европског патента (97) Date and number of publication of the granted European patent 
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

Објава пријаве патената  са извештајем о стању технике A1 Publication of the patent application with search report 

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике А2 Publication of the patent application without search report 

Посебна објава извештаја о стању технике А3 Separate publication of search report 

Исправљена прва страна А документа (А1, А2) А8 Corrected title page of an A document (A1, A2) 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Исправљена прва страна B документа (B1, B2) B8 Corrected title page of an B document (B1, B2) 

Исправљен спис B документа B9 Complete reprint of an B document (B1, B2) 

Мали патенти U1 Petty patents 

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити I1 Publication of the request for the grant of an SPC 

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A47B 31/02 (2006.01)

 A47B 9/00 (2006.01)

 A47B 37/00 (2006.01)

 A47B 69/00 (2006.01)

 A47B 83/00 (2006.01)

 F25D 11/00 (2006.01)

 F25D 23/12 (2006.01) 

(11) 2020/0247 A1 

(21) P-2020/0247 (22) 03.03.2020. 

(54) STO SA INTEGRISANIM CENTRALNIM 

BAROM ZA PIĆA U VIDU POKRETNE 

VERTIKALNE KUPOLE SA POLICAMA I 

RASHLADNIM UREĐAJEM ZA HLAĐENJE PIĆA 

(71) BUDIMIR, Ranko, Kneza Miloša 174/a,  

11450, Sopot, RS 

(72) BUDIMIR, Ranko, Kneza Miloša 174/a,  

11450, Sopot, RS 

(57) Sto sa integrisanim centralnim barom za pića u vidu 

pokretne vertikalne kupole sa policama i rashladnim 

uređajem za pića, koristi se u objektima i domaćinstvima 

kao spoj rashladnog uređaja flaširanih pića i hrane, stola 

za posluživanje flaširanih pića i hrane, kao i polica za 

držanje i skladištenje flaširanih pića. To se ostvaruje 

mehanizmom za pokretanje kupole (1) koja je smeštena 

u centralnom delu stola gde se pritiskom na taster RF 

daljinskog upravljača (15) inicira promena vertikalnog 

položaja kupole (1). Kada je u donjem položaju, odnosno 

ispod osnovne platforme (2) stola, kupola (1) ima 

funkciju držanja flaširanog pića u procesu hlađenja u 

kućištu (3) u kom je integisan sistem za rashlađivanje 

flaširanih pića. Kada je u gornjem položaju, odnosno 

iznad osnovne platforme (2) stola, tada kupola (1) ima 

funkciju police na kojoj se poslužuje flaširano piće koje 

je rashlađeno na optimalnoj temperaturi. 

  

 
 

(54) TABLE WITH INTEGRATED CENTRAL 

BEVERAGE BAR IN THE FORM OF A MOVABLE 

VERTICAL DOME WITH SHELVES AND 

REFRIGERATOR FOR BEVERAGE COOLING 

 

(57) Table with integrated central beverage bar in the 

form of a movable vertical dome with shelves and 

beverage cooler, used in buildings and households as a 

combination of bottled beverage and food cooling 

device, table for serving bottled beverages and food, as well 

as shelf for holding and storage of bottled drinks. This is 

achieved by the mechanism for starting the dome (1) which 

is located in the central part of the table where by pressing 

the RF button on the remote control (15) the change of the 

vertical position of the dome (1) is initiated. When in the 

lowered position, ie below the basic platform (2) of the 

table, the dome (1) has the function of holding the bottled 

beverage during the cooling process in the housing (3) in 

which the system for cooling bottled beverages is 

integrated. When it is in the upper position, ie above the 

basic platform (2) of the table, then the dome (1) has the 

function of a shelf on which bottled drinks cooled to the 

optimal temperature are served. 
 

(51)  A61F 7/00 (2006.01)

 A61M 16/00 (2006.01) 
(11) 2020/0265 A1 

(21) P-2020/0265 (22) 06.03.2020. 

(54) GREJAČ UDAHA 

(71) LAZIĆ, Andrija, Gospodar Jovanova 39 stan 19, 

11000, Beograd, RS 

(72) LAZIĆ, Andrija, Gospodar Jovanova 39 stan 19, 

11000, Beograd, RS 

(57) Grejač udaha predstavlja novu vrstu respiratornog 

pomagala, koji ne zahteva drugi izvor toplote već 

iskorišćava toplotu tela korisnika da zagreva fleksibilnu cev 

od aluminijumske folije. Cev je  ojačana žicom (8) 

i  postavljena je između tela korisnika  i odeće, pokrivača, 

vreće za spavanje i slično.  Kroz cev ulazi svež vazduh, 

putem polimerne cevi (7) na kojoj je filter (11) i prolazi 

kroz drugu polimernu cev (7).   Ventil (11) propušta čist, 

zagrejan vazduh u masku (2), čime se omogućava korisniku 

da udiše vazduh zagrejan njegovim telom, dok se ugljen-

dioksid izduvava na ventilu (3). 

  

 
 

(54) AIR WARMING APPARATUS 

 

(57) Air warming apparatus represents a new kind of a 

respiratory aid which doesn’t need other heat sources but 

uses the heat of the user's body to warm a flexible 



 

 

 

 

А 
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aluminum tube.  Tube  is reinforced with a wire (8), 

which is placed between users body and clothing, 

blankets, sleeping bags or similar. Through the tube 

enters fresh air, first through a polymer tube (7), on 

which a filter (11) is placed, and then through second 

polymer tube (7). Through vent (11)  passes clean 

and  warm air into a mask (2), permitting a user to 

breathe air warmed by the body and carbon dioxide exits 

to the valve (3). 
 

(51)  B26B 1/08 (2006.01)

 B26B 5/00 (2006.01)

 B26B 11/00 (2006.01) 

(11) 2020/0405 A1 

(21) P-2020/0405 (22) 03.04.2020. 

(30) US  09.07.2019.  16/506,186 

(54) AUTOMATSKI VIŠENAMENSKI ALATNI 

NOŽ (SKALPEL) I STRUGAČ 

(71) TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC., 25371 

Commercentre Drive, Suite 200, 

92630 Lake Forest CA, US 

(72) PANOSIAN, Michael, H., 27 Prairie, 92620 Irvine 

CA, US; KEELER, Joshua, 23 Manzanillo, 92630 Lake 

Forest CA, US 

(74) NAUMOVIĆ, Zoran, Krunska 77, 11000 Beograd 

(57) Automatski višenamenski alatni nož i strugač 

uključuje nosač i klizni mehanizam klizno postavljen u 

kućište. Oslonac sečiva je pivotno montiran na nosač za 

kretanje sečiva sečivo između orijentacija za sečenje i 

struganje. Nosač i klizni mehanizam mogu da se pokreću 

spoljašnjim dugmetom između sklopljenog (uvučenog) 

položaja naznačeno time da taj oslonac sečiva bude 

potpuno uvučen u kućište, izvučenog položaja 

naznačeno time da taj oslonac sečiva bude u radnom 

položaju za sečenje ili struganje i u položaju za 

konverziju (obrtanje) naznačeno time da se oslonac 

sečiva kreće unapred u odnosu na izvučeni položaj da se 

omogući da nosač sečiva pređe iz jedne orijentacije u 

drugo izlazeći iz kućišta. Jedan bi- stabilni mehanizam 

alternativno pivotira oslonac sečiva između prve i druge 

orijentacije kada se dugme koje se nalazi spolja, 

sukcesivno gura unapred da pokrene klizni mehanizam 

unapred, рrеко izvučenog položaja u položaje koji 

postepeno idu unapred. 

  

 
 

(54) SINGLE-ACTION CONVERTIBLE UTILITY 

KNIFE AND SCRAPPER 

 

(57) A single-action convertible utility knife and scraper 

includes a carriage and a slide mechanism slidably 

mounted within a housing. A blade support is pivotally 

mounted on the carriage for movements of a blade 

between cutting and scraper orientations. The carriage 

and the slide mechanism can be moved by an external 

button between a retracted position wherein the blade 

support is fully retracted within the housing, an extended 

position wherein the blade support is in an operative 

cutting or scraping position and a conversion position 

wherein the blade support is moved forwardly of the 

extended position to enable the blade support to 

transition from one orientation to another while clearing 

the housing. A bi-stable mechanism alternatingly pivots 

the blade support between the first and second 

orientations when the external button is successively 

advanced to move the slide mechanism forwardly 

beyond the extended position to incrementally advanced 

positions. 
 

(51)  H04W 4/40 (2018.01)

 H04N 21/00 (2011.01) 
(11) 2020/0406 A1 

(21) P-2020/0406 (22) 27.03.2020. 

(54) MULTIMODALNI POSTUPAK ZA 

SELEKCIJU REŽIMA REPRODUKCIJE 

MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA NA OSNOVU 

KVALITETA VIDEO TOKA PODATAKA ZA 

PRIJEMNIKE U POKRETU  

(71) RT-RK D.O.O, Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, Preradovićeva 23, 21113 

Petrovaradin, RS; LAZIĆ, Krsto, Školska 14A/4, 21000 

Novi Sad, RS; TESLIĆ, Nikola, Bulevar Cara Lazara 29, 

21000 Novi Sad, RS; ŽIVKOV, Dušan, Aleksandra 

Benjaka 4/11, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Multimodalni postupak za selekciju režima 

reprodukcije na osnovu kvaliteta signala video toka 

podataka za prijemnike u pokretu koji bira režim 

reprodukcije multimedijalnog sadržaja za korisnički 

uređaj ima za novost postupak za predviđanje kvaliteta 

video toka signala zasnovan na principu algoritama 

glasanja u dva kruga, koji koristi informacije dobijene iz 

više kategorija (200) ulaznih podataka. Navedene 

kategorije (200) ulaznih podataka čine „glasačke" grupe 

u koje spadaju mape (210) pokrivenosti signalom, 

kvalitet (220) prijema signala svih korisnika, personalni 

kvalitet (230) prijema signala i načini (240) adaptivnog 

striminga. Korakom (120) dodele ocene kvaliteta 

prijema sadržaja se svakom ulaznom podatku pridružuje 

vrednost koja odgovara oceni kvaliteta na osnovu koje, u 

koraku (140) prvog kruga glasanja, svaki pripadnik 

kategorija (200) ulaznih podataka dodeljuje svom 

kvalitetu jedan glas sa ponderom 1, a glas sa ponderom 
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0.5 dodeljuje susednim ocenama kvaliteta. Nakon koraka 

(150) generisanja predstavnika za svaku kategoriju (200) 

ulaznih podataka sledi korak (160) drugog kruga 

glasanja u kojem glasaju predstavnici na isti način kao i 

u prvom krugu, u cilju određivanja konačnog kvaliteta i 

režima reprodukcije multimedijalnog sadržaja. 

  

 
 

(54) MULTIMODAL METHOD FOR SELECTING A 

CONTENT REPRODUCTION MODE BASED ON 

THE QUALITY OF VIDEO SIGNAL DATA FLOW 

FOR MOBILE RECEIVERS  

 

(57) Multimodal method for selecting a content 

reproduction mode based on the quality of video signal data 

flow for mobile receivers that selects the playback mode of 

multimedia content for a user device has for novelty a 

method for predicting video signal quality based on the 

two-round voting algorithms that uses information obtained 

from multiple categories (200) of input data. The above 

categories (200) of input data consist of "voting" groups, 

which include maps (210) of signal coverage, quality (220) 

of signal reception by all users, personal quality (230) of 

signal reception and modes (240) of adaptive streaming. In 

step (120) of quality rating assignment for content 

reception, the corresponding values are joined to each input 

data, according to which, in step (140) of the first voting 

round, each member from categories (200) of input data, 

assigns one vote to its quality with a weight of 1, and a vote 

with a weight of 0.5 for adjacent quality ratings. After the 

step (150) of generating a representative for each category 

(200) of input data, in the following step (160) of the 

second round of voting the representatives vote in the 

same manner as in the first round, in order to determine 

the final quality and mode of multimedia content 

playback. 

(51)  A01J 21/02 (2006.01)

 B01J 21/06 (2006.01)

 B01J 21/08 (2006.01)

 B01J 21/16 (2006.01)

 B01J 23/00 (2006.01)

 B01J 23/30 (2006.01)

 B01J 35/02 (2006.01)

 B01J 37/00 (2006.01)

 B01J 37/02 (2006.01)

 B01J 37/04 (2006.01)

 B01J 37/08 (2006.01) 

(11) 2021/0959 A1 

(21) P-2021/0959 (22) 18.01.2019. 

(86) WO 18.1.2019   PCT/PCT/RS2019/000003 

(87) WO 23.7.2020    WO 23.7.2020 

(54) KATALIZATOR ZA RAZGRADNJU 

ORGANOHALOGENIH RASHLADNIH FLUIDA 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 

UNIVERZITETA U BEOGRADU , Karnegijeva 4, 

11020, Beograd, RS 

(72) KAMBEROVIĆ, Željko, dr, Omladinskih brigade 

7E, 11070, Beograd, RS; NIKOLIĆ, Vesna, dr, Maršala 

Birjuzova 35/10, 11000, Beograd, RS; RANITOVIĆ, 

Milisav, dr, Jurija Gagarina 275, 11070, Beograd, RS; 

GAVRILOVSKI, Milorad, dr, Visokog Stevana 4/7, 

11070, Beograd, RS; ULJAREVIĆ, Jelena, Prvog maja 

49, 11070, Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Nikola, Đušina 

14/12, 11070, Beograd, RS 

(57) Овај проналазак се односи на катализатор за 

разградњу органохалогених расхладних флуида (CFCs), 

где се катализатор користи у 

процесу дехалогенизације ових флуида у гасовитој 

фази, у циљу снижења њихове емисије у животну 

средину током поступка механичке рециклаже 

расхладних уређаја. Катализатор је заснован на систему 

WO3/ZrSiO4 и производи се превлачењем Рашигових 

прстенова (носача)  каталитички активним 

материјама. Поступак производње катализатора је 

поједностављен у односу на поступке у постојећем 

стању технике у смислу смањења броја корака 

потребних у целом процесу производње и знатно је 

повољнији са аспекта заштите животне средине. 

Катализатор добијен овом методом има 

погодна механичка својства за употребу у 

индустријским условима и омогућава високу 

ефикасност процеса разградње расхладних флуида: 

94,4%. 

 

(54) CATALYST FOR THE DECOMPOSITION OF 

ORGANOHALOGEN REFRIGERANT FLUIDS 

 

(57) This invention relates to a catalyst for 

decomposition of organohalogen refrigerant fluids 

(CFCs), where the catalyst is used in gas-phase 

dehalogenation of those fluids, in order to lower their 

emission into the environment during mechanical 

recycling of refrigerating devices process. The catalyst is 
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based on W03/ZrSi04 system and produced by 

washcoating of Raschig ring carriers with catalytically 

active material. The method of catalyst production is 

simplified compared to those known in the prior art in 

terms of reduced number of steps required for the whole 

process of production, and it is considerably more 

favorable from the aspect of environmental impact. 

Catalyst obtained by this method exhibits mechanical 

properties suitable for use in industrial conditions, and 

enables a high efficiency in refrigerant fluids 

decomposition process: 94.4%. 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  C01G 23/00 (2006.01)

 C01F 5/00 (2006.01)

 C01F 11/00 (2006.01)

 G01D 9/00 (2006.01) 

(21) P-2020/1383 

(13) A3 

  
 

(51)  C22B 15/00 (2006.01)

 C22B 3/04 (2006.01) 
(21) P-2021/0231 

(13) A3 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
16.08.2021. - 15.09.2021. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2021/0957 промењена је у MACROGENICS, 

INC., 9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850, 

USandDUKE UNIVERSITY, 2812 Erwin Road, Suite 

406, Durham, NC 27705, US; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  H03G 3/32 (2006.01)

 H04S 7/00 (2006.01) 
(11) 62206 B1 

(21) P-2018/0855 (22) 20.07.2018. 

(43) 31.01.2020. 

(54) POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE ZVUKOM U 

VOZILU NA OSNOVU NAVIKAVANJA PUTNIKA 

NA ZVUČNE PROMENE 

THE IN-VEHICLE SOUND MANAGEMENT 

PROCEDURE BASED ON THE DRIVER`S 

ACCOMPANIMENT TO SOUND CHANGES 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; KOVAČEVIĆ, Jelena, dr, Fruškogorska 47, 21000 

Novi Sad, RS; LUKAČ, Željko, Vojvode Šupljikca 26, 

21000 Novi Sad, RS; ĆETIĆ, Nenad, Save Kovačevića 

13, 21203 Veternik, RS 
 

(51)  H04N 21/00 (2011.01)

 H04N 7/00 (2011.01) 
(11) 62207 B1 

(21) P-2018/1066 (22) 11.09.2018. 

(43) 31.03.2020. 

(54) POSTUPAK BRZE PROMENE TV KANALA 

NA OSNOVU PREDVIĐANJA IZBORA KANALA 

THE METHOD OF FAST CHANNEL CHANGE 

BASED ON THE PREDICTION OF TV CHANNEL 

SELECTION 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BAŠIČEVIĆ, Ilija, Bulevar Cara Lazara 90, 21000 

Novi Sad, RS; KUKOLJ, Dragan, Narodnog Fronta 31, 

21000 Novi Sad, RS; LAZIĆ, Krsto, Školska 14A/4, 

21000 Novi Sad, RS; FIMIĆ, Nemanja, Narodnog fronta 

25, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  A61K 9/16 (2006.01)

 A61K 31/198 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 62216 B1 

(21) P-2021/0705 (22) 21.10.2014. 

(30) US  22.10.2013.  201361894279 P 

US  24.10.2013.  201314062194 

(86) WO 21.10.2014.   PCT/US2014/061527 

(87) WO 30.04.2015.   WO 2015/061288 

(96) 21.10.2014.   14802529.9 

(97) 26.05.2021.   EP3060200 B   2021/21   EN 

(54) DERIVATI TIROZINA I KOMPOZICIJE 

KOJE IH SADRŽE 

TYROSINE DERIVATIVES AND COMPOSITIONS 

COMPRISING THEM 

(73) TYME, INC., 1 Pluckemin Way, Suite 103, 

Bedminster, NJ 07921, US 

 

(72) HOFFMAN, Steven, 15 Knichel Road, Mahwah, NJ 

07430, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  B22D 11/00 (2006.01)

 B22D 11/06 (2006.01)

 B22D 11/10 (2006.01)

 B22D 11/106 (2006.01)

 B22D 41/08 (2006.01)

 B22D 41/56 (2006.01) 

(11) 62265 B1 

(21) P-2021/0733 (22) 17.10.2017. 

(30) DE  17.10.2016.  102016119706 

(86) WO 17.10.2017.   PCT/EP2017/076406 

(87) WO 26.04.2018.   WO 2018/073205 

(96) 17.10.2017.   17794675.3 

(97) 10.03.2021.   EP3525956 B   2021/10   DE 

(54) ZAŠTITNI UREĐAJ I POSTUPAK ZA 

DRŽANJE ZAŠTITNE CEVI ZA IZLIVNI MLAZ 

PROTECTIVE DEVICE AND METHOD FOR 

HOLDING A CASTING STREAM PROTECTIVE 

PIPE 

(73) REINGUSS S.R.O, Kosické Olsany 75,  

04442 p. Rozhanovce, SK 

(72) BIEGNER, Heinz-Werner, Am Wiesberg 7, 

 66620 Nonnweiler, DE 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  E04F 11/18 (2006.01) (11) 62217 B1 

(21) P-2021/0827 (22) 28.08.2018. 

(96) 28.08.2018.   18191200.7 

(97) 23.06.2021.   EP3617419 B   2021/25   DE 

(54) NOSEĆI PROFIL SA POZICIONIRANIM 

ELEMENTOM 

SUPPORTING PROFILE WITH POSITIONING 

ELEMENT 

(73) BANGRATZ, Pablo, Rosenstraße 9, 74861 

Neudenau, DE 

(72) BANGRATZ, René, Paul-Göbel-Straße 1 

, 74076 Heilbronn , DE 

(74) DESPOTOVIĆ, Daria, Andre Nikolića 3,  

11000 Beograd 
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(54) TRANSMUKOZALNI I TRANSDERMALNI 

SISTEMI DOSTAVE 

TRANSMUCOSAL AND TRANSDERMAL 

DELIVERY SYSTEMS 

(73) MEDLAB CLINICAL U.S., INC., Suite 150, 30021 

Tomas Road, Rancho Santa Margarita, CA 92688, US 

(72) HALL, Sean, Michael, 2506/183 Kent Street, 

Millers Point, New South Wales 2000, AU; VITETTA, 

Luis, 9 Mulgrave Crescent, Varsity Lakes, Queensland 

4227, AU; ZHOU, Yusi, 6/12 Linda Street, Hornsby, 

New South Wales 2077, AU; RUTOLO, David, A., Jr., 

Suite 15030021 Tomas Road, Rancho Santa Margarita, 

California 92688, US; COULSON, Samantha, Maree, 2 

Donatello Street, Fig Tree Pocket, Queensland 4069, AU 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  E04C 2/288 (2006.01)

 C04B 20/00 (2006.01)

 E04C 5/06 (2006.01)

 E04C 5/07 (2006.01)

 E04C 5/16 (2006.01) 

(11) 62225 B1 

(21) P-2021/0856 (22) 20.04.2018. 

(96) 20.04.2018.   18168499.4 

(97) 23.06.2021.   EP3556960 B   2021/25   DE 

(54) ARMATURNI SKLOP I POSTUPAK ZA 

IZRADU GRAĐEVINSKOG TELA 

KORIŠĆENJEM TOG ARMATURNOG SKLOPA 

REINFORCING ASSEMBLY AND METHOD FOR 

PRODUCING A BUILDING MATERIAL BODY 

USING THE REINFORCING ASSEMBLY 

(73) SOLIDIAN GMBH, Sigmaringer Strasse 150, 

72458 Albstadt, DE 

(72) PFAFF, Johann, Eichenweg 10, 72474 

Winterlingen, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
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 A61P 1/04 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 37/00 (2006.01)

 C07C 233/80 (2006.01) 

(11) 62249 B1 

(21) P-2021/0876 (22) 09.02.2016. 

(30) US  20.02.2015.  201562118950 P 

(86) WO 09.02.2016.   PCT/US2016/017061 

(87) WO 25.08.2016.   WO 2016/133733 

(96) 09.02.2016.   16752799.3 

(97) 09.06.2021.   EP3258927 B   2021/23   EN 

(54) MIMETICI ODBRAMBENOG PROTEINA 

DOMAĆINA (HDP) ZA PROFILAKSU I/ILI 

TRETMAN INFLAMATORNIH BOLESTI 

GASTROINTESTINALNOG TRAKTA 

HOST DEFENSE PROTEIN (HDP) MIMETICS FOR 
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INFLAMMATORY DISEASES OF THE 

GASTROINTESTINAL TRACT 
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COMPRISING N-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-N'-(1-

METHYLETHYL)-N-[3-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-

4-YL)QUINOXALIN-6-YL]ETHANE-1,2-DIAMINE 

(73) ASTEX THERAPEUTICS LIMITED, 436 

Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge 

Cambridgeshire CB4 0QA, GB 

(72) BROGGINI, Diego Fernando Domenico, c/o Cilag 

AG, Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhausen, CH 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  H05B 6/10 (2006.01)

 A24F 47/00 (2020.01)

 H01F 38/14 (2006.01)

 H02J 7/02 (2016.01) 

(11) 62211 B1 

(21) P-2021/0976 (22) 03.09.2018. 

(30) EP  06.09.2017.  17189677 

(86) WO 03.09.2018.   PCT/EP2018/073616 

(87) WO 14.03.2019.   WO 2019/048379 

(96) 03.09.2018.   18759348.8 

(97) 21.07.2021.   EP3679765 B   2021/29   EN 

(54) SKLOP ZA INDUKCIONO ZAGREVANJE 

UREĐAJA ZA STVARANJE PARE 

INDUCTION HEATING ASSEMBLY FOR A 

VAPOUR GENERATING DEVICE 

(73) JT INTERNATIONAL SA, 8 rue Kazem Radjavi, 

1202 Geneva, CH 

(72) GILL, Mark, 29 Hollycroft Avenue,  

London NW3 7QJ, GB 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd-Zemun 
 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/9 

Intellectual Property Gazette  2021/9 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

17 

(51)  A61K 38/47 (2006.01)

 A61K 31/445 (2006.01) 
(11) 62212 B1 

(21) P-2021/0984 (22) 29.12.2016. 

(30) US  30.12.2015.  201562272890 P 

US  26.02.2016.  201662300479 P 

US  30.03.2016.  201662315412 P 

US  01.12.2016.  201662428867 P 

US  08.12.2016.  201662431791 P 

(86) WO 29.12.2016.   PCT/US2016/069243 

(87) WO 06.07.2017.   WO 2017/117407 

(96) 29.12.2016.   16826898.5 

(97) 19.05.2021.   EP3397273 B   2021/20   EN 

(54) AUGMENTIRANA KISELINA ALFA-

GLUKOZIDAZA ZA LEČENJE POMPEOVE 

BOLESTI 

AUGMENTED ACID ALPHA-GLUCOSIDASE FOR 

THE TREATMENT OF POMPE DISEASE 

(73) AMICUS THERAPEUTICS, INC., 3675 Market 

Street, Philadelphia, PA 19104, US 

(72) DO, Hung V., 1 Cedarbrook Drive, Cranbury, New 

Jersey 08512, US; KHANNA, Richie, 1 Cedar Brook 

Drive, Cranbury, New Jersey 08512, US; GOTSCHALL, 

Russell, 1 Cedar Brook Drive, Cranbury,  

New Jersey 08512, US 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  B22C 1/00 (2006.01)

 B22C 1/02 (2006.01)

 B22C 1/16 (2006.01)

 B22C 1/18 (2006.01)

 B22C 1/22 (2006.01)

 B22C 3/00 (2006.01)

 B22C 9/02 (2006.01)

 B22C 9/10 (2006.01) 

(11) 62269 B1 

(21) P-2021/0985 (22) 28.03.2018. 

(30) DE  28.03.2017.  102017106686 

(86) WO 28.03.2018.   PCT/DE2018/100290 

(87) WO 04.10.2018.   WO 2018/177480 

(96) 28.03.2018.   18718676.2 

(97) 12.05.2021.   EP3600717 B   2021/19   DE 

(54) MEŠAVINA KALUPNIH MATERIJALA 

KOJA SADRŽI ADITIVE ZA SMANJENJE 

DEFEKATA PRI LIVENJU ILI KAO SREDSTVO 

ZA ODVAJANJE 

MOULD MATERIAL MIXTURE CONTAINING 

ADDITIVES FOR REDUCING CASTING DEFECTS 

OR AS RELEASE AGENT 

(73) ASK CHEMICALS GMBH, Reisholzstrasse 16-18, 

40721 Hilden, DE 

(72) ERNST, Ingrid, Am Winternocken 2, 42555 

Velbert, DE; PRIEBE, Christian, Am Stadtpark 20, 

42489 Wülfrath, DE; RICHTERS, Michael, 

Langemarckstrasse 248, 45309 Essen, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 

(51)  C07D 239/42 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61K 31/505 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61K 31/517 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 239/84 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07D 475/00 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01) 

(11) 62233 B1 

(21) P-2021/0986 (22) 11.07.2013. 

(30) US  11.07.2012.  201261670379 P 

US  28.12.2012.  201261746666 P 

(86) WO 11.07.2013.   PCT/US2013/050106 

(87) WO 16.01.2014.   WO 2014/011900 

(96) 11.07.2013.   13740458.8 

(97) 05.05.2021.   EP2872491 B   2021/18   EN 

(54) INHIBITORI RECEPTORA FIBROBLAST 

FAKTORA RASTA 

INHIBITORS OF THE FIBROBLAST GROWTH 

FACTOR RECEPTOR 

(73) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION, 45 

Sidney Street, Cambridge, MA 02139, US 

(72) BIFULCO, Neil, Jr., 15 Lillian Avenue, Sudbury, 

MA 01776, US; BROOIJMANS, Natasja, 43 Concord 

Square Apt 2, Boston, MA 02118, US; HODOUS, Brian, 

L., 250 Chestnut Street, Cambridge, MA 02139, US; 
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North Charles Street, Baltimore, MD 21218, US 

(72) RAY, Sangeeta, 9577 Joey Drive, Ellicott City, 

Maryland 21042, US; POMPER, Martin, G., 101 

Churchwardens Road, Baltimore, Maryland 21212, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A01K 67/00 (2006.01)

 A61K 31/336 (2006.01)

 A61K 31/343 (2006.01)

 A61K 31/585 (2006.01)

 A61K 31/665 (2006.01)

 A61P 15/18 (2006.01) 

(11) 62315 B1 

(21) P-2021/1072 (22) 23.08.2013. 

(30) US  23.08.2012.  201261692624 P 

(96) 23.08.2013.   19156299.0 

(97) 21.07.2021.   EP3510860 B   2021/29   EN 

(54) SMANJENJE REPRODUKTIVNE 

SPOSOBNOSTI SISARA 

REDUCING THE REPRODUCTIVE CAPACITY OF 

MAMMALS 

(73) SENESTECH, INC., 3140 North Caden Court, 

Suite 1, Flagstaff, AZ 86004, US 

(72) MAYER, Lorretta, P., c/o SenesTech Inc.3140 

North Caden Court Suite 1, Flagstaff, AZ Arizona 

86004, US; DYER, Cheryl, A., c/o SenesTech Inc.3140 

North Caden Court Suite 1, Flagstaff, AZ Arizona 

86004, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61M 25/00 (2006.01)

 A61M 5/14 (2006.01)

 A61M 5/32 (2006.01)

 A61M 25/02 (2006.01)

 A61M 27/00 (2006.01)

 A61M 39/00 (2006.01)

 F16L 3/12 (2006.01)

 F16L 3/137 (2006.01)

 F16L 51/04 (2006.01)

 H02G 3/32 (2006.01) 

(11) 62296 B1 

(21) P-2021/1074 (22) 10.04.2018. 

(30) US  10.04.2017.  201762483719 P 

US  24.07.2017.  201715658254 

(86) WO 10.04.2018.   PCT/US2018/026909 

(87) WO 18.10.2018.   WO 2018/191272 

(96) 10.04.2018.   18784658.9 

(97) 02.06.2021.   EP3585470 B   2021/22   EN 

(54) NISKOPROFILNI ZABRAVLJUJUĆI 

UREĐAJ ZA STEZANJE 

INTERLOCKING LOW PROFILE GRIPPING 

DEVICE 

(73) BIODERM, INC., 12370 73rd Court, North, Largo, 

FL 33773, US 

(72) HARDERS, James, Alan, 5167 San Lorenzo Drive, 

Santa Barbara, CA 93111, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 239/48 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61K 31/53 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 401/04 (2006.01)

 C07D 401/14 (2006.01)

 C07D 403/04 (2006.01)

 C07D 405/14 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 491/048 (2006.01)

 C07D 491/056 (2006.01)

 C07D 491/20 (2006.01)

 C07D 498/08 (2006.01)

 C07D 519/00 (2006.01) 

(11) 62289 B1 

(21) P-2021/1075 (22) 10.11.2015. 

(30) EP  11.11.2014.  14192617 

(86) WO 10.11.2015.   PCT/EP2015/076192 

(87) WO 19.05.2016.   WO 2016/075130 

(96) 10.11.2015.   15791315.3 

(97) 16.06.2021.   EP3218358 B   2021/24   EN 

(54) DIFLUOROMETIL-AMINOPIRIDINI I 

DIFLUOROMETIL-AMINOPIRIMIDINI 

DIFLUOROMETHYL-AMINOPYRIDINES AND 

DIFLUOROMETHYL-AMINOPYRIMIDINES 

(73) TORQUR AG, Rittergasse 3, 4051 Basel, CH; 

UNIVERSITÄT BASEL, Vizerektorat Forschung, 

Petersgraben 35, 4003 Basel, CH 

(72) CMILJANOVIC, Vladimir, Hohe Winde Strasse 

120, CH-4059 Basel, CH; HEBEISEN, Paul, St. 

Albanring 184, CH-4052 Basel, CH; BEAUFILS, 

Florent, 28 rue des ecureuils, F-68870 Bartenheim, FR; 

BOHNACKER, Thomas, Vogesenstrasse 65, CH-4056 

Basel, CH; RAGEOT, Denise, 18 rue de la tuilerie, F-

68300 Saint-Louis, FR; SELE, Alexander, 

Amerbachstrasse 86, CH-4057 Basel, CH; WYMANN, 

Matthias, Bühlstrasse 44, CH-3012 Bern, CH; 

LANGLOIS, Jean-Baptiste, 23 rue des Tisserands, F-

68510 Sierentz, FR 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd 
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(51)  C07D 401/06 (2006.01)

 A61K 31/4192 (2006.01)

 A61K 31/4196 (2006.01)

 A61K 31/4439 (2006.01)

 A61K 31/497 (2006.01)

 A61K 31/501 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61P 31/06 (2006.01)

 C07D 249/06 (2006.01)

 C07D 257/04 (2006.01)

 C07D 403/06 (2006.01)

 C07D 405/06 (2006.01) 

(11) 62267 B1 

(21) P-2021/1076 (22) 16.08.2018. 

(30) EP  17.08.2017.  17382574 

(86) WO 16.08.2018.   PCT/EP2018/072205 

(87) WO 21.02.2019.   WO 2019/034729 

(96) 16.08.2018.   18755815.0 

(97) 23.06.2021.   EP3668856 B   2021/25   EN 

(54) NOVA TETRAZOL JEDINJENJA I NJIHOVA 

UPOTREBA U TRETMANU TUBERKULOZE 

NOVEL TETRAZOLE COMPOUNDS AND THEIR 

USE IN THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS 

(73) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL 

PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great 

West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(72) ALEMPARTE-GALLARDO, Carlos, 

GlaxoSmithKline Parque Tecnologico de Madrid Calle 

Doctor Severo Ochoa  

Tres Cantos, 28760 Madrid, ES; ENCINAS, Lourdes, 

GlaxoSmithKline Parque Tecnologico de Madrid Calle 

Doctor Severo Ochoa  

Tres Cantos, 28760 Madrid, ES; ESQUIVIAS, 

PROVENCIO, Jorge, GlaxoSmithKline Parque 

Tecnologico de Madrid Calle Doctor Severo Ochoa  

Tres Cantos, 28760 Madrid, ES 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 45/06 (2006.01)

 A61K 9/16 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 9/24 (2006.01)

 A61K 9/50 (2006.01)

 A61K 31/138 (2006.01)

 A61K 31/403 (2006.01)

 A61K 31/46 (2006.01)

 A61P 3/04 (2006.01)

 A61P 3/10 (2006.01) 

(11) 62275 B1 

(21) P-2021/1078 (22) 02.03.2016. 

(30) DK  03.03.2015.  201570117 

DK  09.10.2015.  201570644 

(86) WO 02.03.2016.   PCT/DK2016/050058 

(87) WO 09.09.2016.   WO 2016/138908 

(96) 02.03.2016.   16711521.1 

(97) 02.06.2021.   EP3265126 B   2021/22   EN 

 

(54) KOMBINOVANA FORMULACIJA 

TESOFENSINA I METOPROLOLA 

TESOFENSINE AND METOPROLOL 

COMBINATION FORMULATION 

(73) SANIONA A/S, Smedeland 26B, 2600 Glostrup, DK 

(72) NIELSEN, Peter, G., Klosterbakken 22, 3500 

Værløse, DK; THOMSEN, Mikael, S., Hvidovre Allé 

18, 2650 Hvidovre, DK; HØJGAARD, Bent, 

Morelvænget 5, 3450 Allerød, DK 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F04B 17/04 (2006.01)

 F04B 43/04 (2006.01)

 F04B 53/22 (2006.01) 

(11) 62276 B1 

(21) P-2021/1079 (22) 27.01.2020. 

(30) US  29.01.2019.  201916260741 

(96) 27.01.2020.   20153884.0 

(97) 18.08.2021.   EP3690245 B   2021/33   EN 

(54) SOLENOIDNA PUMPA 

SOLENOID PUMP 

(73) MAC VALVES, INC., 30569 Beck Road, Wixom, 

Michigan 48393, US 

(72) LANDACRE, Brett, 3915 Orchard Hill Drive, 

Bloomfield Hills, MI 48304, US; NEFF, Matthew, 1316 

Puritan, Birmingham, MI 48009, US; SIMMONDS, Jeffrey, 

4813 White Tail Ct., Commerce Township, MI 48382, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 405/14 (2006.01)

 A61K 31/495 (2006.01)

 A61K 31/53 (2006.01)

 A61K 31/5355 (2006.01)

 A61P 9/00 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 417/14 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01) 

(11) 62277 B1 

(21) P-2021/1080 (22) 31.05.2018. 

(30) IN  01.06.2017.  201711019293 

IN  06.02.2018.  201811004486 

(86) WO 31.05.2018.   PCT/US2018/035270 

(87) WO 06.12.2018.   WO 2018/222795 

(96) 31.05.2018.   18733083.2 

(97) 30.06.2021.   EP3630752 B   2021/26   EN 

(54) SUPSTITUISANA JEDINJENJA KOJA 

SADRŽE AZOT 

SUBSTITUTED NITROGEN CONTAINING 

COMPOUNDS 

(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route 

206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US 

(72) YADAV, Navnath, Dnyanoba, c/o Syngene 

International Limited Biocon Special Economic Zone 

Biocon Park, Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial 

Area IV Phase, Jigani Link Road, Bommasandra, 

Bangalore 560 099 Karnataka, IN; BHIDE, Rajeev, S., 
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22 Hawthorne Drive, Princeton Junction, NJ 08550, US; 

BORA, Rajesh, Onkardas, c/o Syngene International 

Limited Biocon Special Economic Zone Biocon Park, 

Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase, 

Jigani Link Road, Bommasandra, Bangalore 560 099 

Karnataka, IN; GUNAGA, Prashantha, Syngene 

International Limited Biocon Special Economic Zone 

Biocon Park, Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial 

Area IV Phase, Jigani Link Road, Bommasandra, 

Bangalore 560 099 Karnataka, IN; PANDA, 

Manoranjan, Syngene International Limited Biocon 

Special Economic Zone Biocon Park, Plot No. 2&3 

Bommasandra Industrial Area IV Phase, Jigani Link 

Road, Bommasandra, Bangalore 560 099 Karnataka, IN; 

PRIESTLEY, Eldon, Scott, c/o Bristol-Myers Squibb 

Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, 

New Jersey 08543, US; RICHTER, Jeremy, c/o Bristol-

Myers Squibb Company Route 206 and Province Line 

Road, Princeton, New Jersey 08543, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  D21H 27/00 (2006.01)

 B32B 27/12 (2006.01) 
(11) 62278 B1 

(21) P-2021/1081 (22) 25.09.2015. 

(30) FR  26.09.2014.  1459114 

(86) WO 25.09.2015.   PCT/EP2015/072140 

(87) WO 31.03.2016.   WO 2016/046381 

(96) 25.09.2015.   15767547.1 

(97) 09.06.2021.   EP3198080 B   2021/23   EN 

(54) PODLOGA NA BAZI CELULOZNIH 

VLAKANA, NJEN PROCES PROIZVODNJE I 

UPOTREBA KAO MASKIRNIH TRAKA 

CELLULOSE FIBER-BASED SUBSTRATE, ITS 

MANUFACTURING PROCESS AND USE AS 

MASKING TAPE 

(73) AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, Alvar Aallon katu 

3 C, 00100 Helsinki, FI 

(72) DUFOUR, Menno, 29 Rue Bechevelin, F-69007 

Lyon, FR; DURAND, Violaine, 34 Route de la Taquière, 

F-69420 Ampuis, FR 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd 
 

(51)  C07D 213/64 (2006.01)

 A61K 31/4412 (2006.01)

 A61K 31/444 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01)

 C07D 405/12 (2006.01)

 C07D 409/12 (2006.01)

 C07D 413/12 (2006.01)

 C07D 417/12 (2006.01)

 C07D 491/08 (2006.01)

 C07D 491/107 (2006.01) 

(11) 62279 B1 

(21) P-2021/1082 (22) 13.04.2012. 

(30) US  13.04.2011.  201161474821 P 

US  21.06.2011.  201161499595 P 

(96) 13.04.2012.   18200713.8 

(97) 02.06.2021.   EP3486234 B   2021/22   EN 

(54) ARIL- ILI HETEROARIL-SUPSTITUISANA 

BENZENOVA JEDINJENJA 

ARYL- OR HETEROARYL-SUBSTITUTED 

BENZENE COMPOUNDS 

(73) EPIZYME, INC., 400 Technology Square, 4th 

Floor, Cambridge, MA 02139, US 

(72) CHESWORTH, Richard, 584 Strawberry Hill Road, 

Concord, MA 01742, US; DUNCAN, Kenneth, William, 

105 Briar Lane, Westwood, MA 02090, US; 

KEILHACK, Heike, 3 Falmouth Street, Belmont, 02478, 

US; WARHOLIC, Natalie, 184 Islington Road 

Auburndale, MA 02466, US; KLAUS, Christine, 29 

Weyham Road, Weymouth, 02191, US; SEKI, Masashi, 

c/o Tsukuba Research Laboratories 5-1-3 Tokodai, 

Tsukubashi, Ibaraki 300-2635, JP; SHIROTORI, Syuji, 

c/o Tsukuba Research Laboratories 5-1-3 Tokodai, 

Tsukubashi, Ibaraki 300-2635, JP; KAWANO, Satoshi, 

c/o Tsukuba Research Laboratories 5-1-3 Tokodai, 

Tsukubashi, Ibaraki 300-2635, JP; WIGLE, Timothy, 

James, Nelson, 111 Marivista Avenue, Waltham, MA 

02451, US; KNUTSON, Sarah, Kathleen, 24 Bay State 

Road Unit 22, Cambridge, MA 02138, US; KUNTZ, 

Kevin, Wayne, 8 New Village Road, Woburn,  

MA 01801, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61K 31/52 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 A61P 37/00 (2006.01)

 C07D 473/34 (2006.01) 

(11) 62290 B1 

(21) P-2021/1083 (22) 02.06.2016. 

(30) US  03.06.2015.  201562170547 P 

US  28.12.2015.  201562271689 P 

(86) WO 02.06.2016.   PCT/US2016/035588 

(87) WO 08.12.2016.   WO 2016/196840 

(96) 02.06.2016.   16728566.7 

(97) 02.06.2021.   EP3303334 B   2021/22   EN 

(54) INHIBITORI TIROZINSKE KINAZE 

TYROSINE KINASE INHIBITORS 

(73) PRINCIPIA BIOPHARMA INC., 220 East Grand 

Avenue, South San Francisco, CA 94080, US 

(72) GOLDSTEIN, David, 122 Danbury Lane, Redwood 

City, California 94061, US; OWENS, Timothy, D., 800 

Newport Cir, Redwood City, California 94061, US 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd 
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(51)  B01J 23/22 (2006.01)

 C07F 9/00 (2006.01)

 C08F 10/00 (2006.01)

 C08F 210/16 (2006.01) 

(11) 62310 B1 

(21) P-2021/1084 (22) 10.11.2016. 

(30) IT  11.11.2015.  UB20155498 

(86) WO 10.11.2016.   PCT/IB2016/056775 

(87) WO 18.05.2017.   WO 2017/081638 

(96) 10.11.2016.   16823317.9 

(97) 16.06.2021.   EP3374081 B   2021/24   EN 

(54) VANADIJUM PIRIDIN-IMINSKI 

KOMPLEKS, KATALITIČKI SISTEM KOJI 

SADRŽI POMENUTI VANADIJUM PIRIDIN-

IMINSKI KOMPLEKS I PROCES 

(KO)POLIMERIZACIJE KONJUGOVANIH 

DIENA 

VANADIUM PYRIDINE-IMINE COMPLEX, 

CATALYTIC SYSTEM COMPRISING SAID 

VANADIUM PYRIDINE-IMMINE COMPLEX AND 

A (CO) POLYMERIZATION PROCESS OF 

CONJUGATED DIENES 

(73) VERSALIS S.P.A., Piazza Boldrini 1, 20097 San 

Donato Milanese (MI), IT 

(72) RICCI, Giovanni, Via E. Sartori 11/1, 43126 Parma, 

IT; LEONE, Giuseppe, Via Cesare Saldini 38, 20133 

Milano, IT; SOMMAZZI, Anna, Viale Giovanni XXIII 

34, 28100 Novara, IT; MASI, Francesco, Via Galvani 7, 

26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A61P 3/10 (2006.01)

 A61K 31/5585 (2006.01)

 A61K 38/28 (2006.01) 

(11) 62291 B1 

(21) P-2021/1085 (22) 04.05.2015. 

(30) US  08.05.2014.  201461990402 P 

(96) 04.05.2015.   19161129.2 

(97) 07.07.2021.   EP3536380 B   2021/27   EN 

(54) BRZO-REAGUJUĆE INSULINSKE 

KOMPOZICIJE 

RAPID-ACTING INSULIN COMPOSITIONS 

(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(72) CHRISTE, Michael, Edward, c/o Eli Lilly and 

Company P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-

6288, US; HARDY, Thomas, Andrew, c/o Eli Lilly and 

Company P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-

6288, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd 
 

(51)  C12N 1/16 (2006.01)

 A23L 23/00 (2016.01)

 A23L 27/22 (2016.01)

 A23L 33/145 (2016.01)

 A23L 33/175 (2016.01)

 C12N 1/18 (2006.01) 

(11) 62280 B1 

(21) P-2021/1087 (22) 30.10.2009. 

(30) JP  18.11.2008.  2008294642 

WO  19.05.2009.  PCT/JP2009/059206 

(96) 30.10.2009.   18161627.7 

(97) 09.06.2021.   EP3385369 B   2021/23   EN 

(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU KVASCA SA 

VISOKIM SADRŽAJEM GLUTAMINSKE 

KISELINE 

METHOD FOR PRODUCING YEAST WITH HIGH 

GLUTAMIC ACID CONTENT 

(73) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD., 1-23-1, 

Azumabashi, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, JP 

(72) SHIBUYA, Ichiro, c/o Asahi Breweries Ltd., 

Research Laboratories for Food Technology, 1-21, 

Midori 1-chome, Moriya-shi, Ibaraki 302-0106, JP; 

OKANO, Hiroaki, c/o Asahi Breweries Ltd., Research 

Laboratories for Food Technology, 1-21, Midori 1-

chome, Moriya-shi, Ibaraki 302-0106, JP; KANAOKA, 

Yoshitomo, c/o Asahi Breweries Ltd., Research 

Laboratories for Food Technology, 1-21, Midori 1-

chome, Moriya-shi, Ibaraki 302-0106, JP; TAKESUE, 

Nobuchika, c/o Asahi Breweries Ltd., Research 

Laboratories for Food Technology, 1-21, Midori 1-

chome, Moriya-shi, Ibaraki 302-0106, JP 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/57 (2006.01)

 A61K 9/107 (2006.01)

 A61K 9/48 (2006.01)

 A61K 31/565 (2006.01)

 A61K 45/06 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61K 47/14 (2017.01) 

(11) 62297 B1 

(21) P-2021/1088 (22) 21.11.2012. 

(30) US  23.11.2011.  201161563408 P 

US  18.06.2012.  201261661302 P 

US  20.06.2012.  201261662265 P 

(86) WO 21.11.2012.   PCT/US2012/066406 

(87) WO 30.05.2013.   WO 2013/078422 

(96) 21.11.2012.   12850845.4 

(97) 09.06.2021.   EP2782584 B   2021/23   EN 

(54) PRIRODNE KOMBINOVANE HORMONSKE 

SUPSTITUCIONE FORMULACIJE I TERAPIJE 

NATURAL COMBINATION HORMONE 

REPLACEMENT FORMULATIONS AND 

THERAPIES 

(73) THERAPEUTICSMD, INC., 951 Yamato Road, 

Suite 220, Boca Raton, FL 33431, US 
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(72) BERNICK, Brian, A., 17601 Middlebrook Way, 

Boca Raton, FL 33496, US; CACACE, Janice, Louise, 

527 NE 57th Street, Miami, FL 33137, US; 

PERSICANER, Peter, H., R., 17070 Royal Cove Way, 

Boca Raton, FL 33496, US; IRANI, Neda, 1075 

Sanctuary Cove Drive, Palm Beach Garden, FL 33410, 

US; AMADIO, Julia, M., 233 S. Federal Highway. Apt. 

819, Boca Raton, FL 33432, US; SANCILIO, Frederick, 

D., 63 St. George Pl., Palm Beach Gardens, FL 33418, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61F 5/44 (2006.01)

 A61F 5/443 (2006.01)

 A61F 5/453 (2006.01) 

(11) 62298 B1 

(21) P-2021/1089 (22) 30.05.2018. 

(30) US  31.05.2017.  201762513367 P 

US  18.08.2017.  201715680335 

(86) WO 30.05.2018.   PCT/US2018/035202 

(87) WO 06.12.2018.   WO 2018/222763 

(96) 30.05.2018.   18809836.2 

(97) 30.06.2021.   EP3576688 B   2021/26   EN 

(54) UREĐAJ ZA INKONTINENCIJU SA 

SKLOPOM VENTILA ZA ATMOSFERSKU 

RAVNOTEŽU 

INCONTINENCE DEVICE WITH ATMOSPHERIC 

EQUILIBRIUM VALVE ASSEMBLY 

(73) BIODERM, INC., 12320 73rd Ct., North, Largo, FL 

33773, US 

(72) HARDERS, James, Alan, 5167 San Lorenzo Drive, 

Santa Barbara, CA 93111, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01) 
(11) 62292 B1 

(21) P-2021/1090 (22) 28.06.2017. 

(30) IN  29.06.2016.  201611022328 

US  27.06.2017.  201715635055 
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INHIBITOR HERBICIDE TOLERANT BETA 

VULGARIS PLANTS 

(73) BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT, Alfred-Nobel-Straße 50, 

40789 Monheim, DE 

(72) HAIN, Rüdiger, Dreieichstraße 44, 60594 Frankfurt 

am Main, DE; JOHANN, Gerhard, Bürgermeister-

Schmidt-Straße 24, 51399 Burscheid, DE; DONN, 

Günter, Sachsenring 35, 65719 Hofheim, DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  A24F 47/00 (2020.01)

 A61M 11/00 (2006.01)

 A61M 11/04 (2006.01)

 A61M 15/00 (2006.01)

 A61M 15/06 (2006.01)

 A61M 16/00 (2006.01) 

(11) 62320 B1 

(21) P-2021/1124 (22) 23.08.2011. 

(30) US  24.08.2010.  40213610 P 

(96) 23.08.2011.   19158510.8 

(97) 14.07.2021.   EP3508083 B   2021/28   EN 

(54) INHALACIONI UREĐAJ UKLJUČUJUĆI 

KONTROLE UPOTREBE SUPSTANCE 

INHALATION DEVICE INCLUDING SUBSTANCE 

USAGE CONTROLS 

(73) JT INTERNATIONAL S.A, 8, rue Kazem Radjavi, 

1202 Geneva, CH 

(72) ALELOV, Eli, 799 Tern Point Circle, Boca Raton, 

FL Florida 33431, US 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT 

(B1, B2) 
 

 

(51)  C07D 401/06 (2006.01)

 A61K 31/4725 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 401/14 (2006.01)

 C07D 403/14 (2006.01)

 C07D 407/14 (2006.01)

 C07D 413/06 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01) 

(11) 60582 B9 

(21) P-2020/0917 

(48) 30.09.2021. 

(22) 05.12.2013. 

 

 
 

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/4375 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01) 

(11) 61897 B9 

(21) P-2021/0657 

(48) 30.09.2021. 

(22) 20.11.2014. 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.08.2021 - 15.09.2021. године: 

 

Патент број 50061 чији је носилац 

STOJANOVIĆ, Miroljub, Episkopska br. 42, 18000 Niš, 

RS, престао је да важи дана 30.08.2021. године. 

 

Патент број 51017 чији је носилац BASF 

AKTIENGESELLSCHAFT, , D-67056 Ludwigshafen, 

DE, престао је да важи дана 31.08.2021. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.02.2020. - 15.03.2021. године: 

 

Патент број 50418 чији је носилац PUBLIC 

WAREHOUSING COMPANY KSC, Sulaibiya-Beside 

Land Customs Clearing Area, P.O.Box 25418, Safat 

13115, KW, престао је да важи дана 26.02.2021. 

године. 

 

Патент број 51078 чији је носилац VÄLINGE 

INNOVATION AB, Apelvägen 2, 260 40 Viken, SE, 

престао је да важи дана 16.02.2021. године. 

 

Патент број 52153 чији је носилац RIB LOC 

AUSTRALIA PTY LIMITED, 587 Grand Junction 

Road, Gepps Cross, S.A. 5094, AU, престао је да важи 

дана 09.03.2021. године. 

 

Патент број 52725 чији је носилац SYNGENTA 

LIMITED, European Regional Centre, Priestley Road, Surrey 

Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, GB, престао је да 

важи дана 05.03.2021. године. 

 

Патент број 53067 чији је носилац WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE, 

престао је да важи дана 10.03.2021. године. 

 

Патент број 53441 чији је носилац KWS SAAT 

AG, Grimsehlstrasse 31, D-37555 Einbeck, DE, престао 

је да важи дана 18.02.2021. године. 

 

Патент број 53565 чији је носилац STANIĆ, 

Bogdan, Vase Stajića 23, 21000 Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 13.03.2021. године. 

 

Патент број 53663 чији је носилац NORMA 

GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal, 

DE, престао је да важи дана 02.03.2021. године 

 

Патент број 53848 чији је носилац STOPINC 

AKTIENGESELLSCHAFT, Bösch 83a, 6331 

Hünenberg, CH, престао је да важи дана 18.02.2021. 

године. 

 

Патент број 53937 чији је носилац NEKTAR 

THERAPEUTICS, 455 Mission Bay Boulevard South 

Suite 100, San Francisco CA 94158, US, престао је да 

важи дана 13.03.2021. године. 

 

Патент број 54095 чији је носилац 

UFPEPTIDES S.R.L., Via Saragat 1 Blocco B, 44100 

Ferrara, IT, престао је да важи дана 16.02.2021. 

године. 

 

Патент број 54524 чији је носилац EMP 

PHARMA GMBH, Bodmerstrasse 7, 8002 Zürich, CH, 

престао је да важи дана 11.03.2021. године. 

 

Патент број 54666 чији је носилац KOWA 

COMPANY LTD., 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 

Nagoya-shi, Aichi 460-8625, JP, престао је да важи 

дана 14.03.2021. године. 

 

Патент број 54689 чији је носилац 

CEPHALON, INC., 41 Moores Road P.O. Box 4011, 

Frazer, PA 19355, US, престао је да важи дана 

07.03.2021. године. 

 

Патент број 54711 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 03.03.2021. 

године. 

 

Патент број 54843 чији је носилац VAXART, 

INC., 600 Townsend Street Suite 120E, San Francisco, 

CA 94103, US, престао је да важи дана 01.03.2021. 

године. 

 

Патент број 54965 чији је носилац ASTELLAS 

PHARMA INC., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome 

Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP, престао је да важи дана 

14.03.2021. године. 

 

Патент број 54972 чији је носилац GENZYME 

CORPORATION, 500 Kendall Street, Cambridge, MA 

02142, US, престао је да важи дана 09.03.2021. 

године. 

 

Патент број 54979 чији је носилац MERCK 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 
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Rahway, NJ 07065-0907, US; PHARMACOPEIA, LLC, 

c/o Ligand Pharmaceuticals, Inc. 10275 Science Center 

Drive, San Diego, CA 92121, US, престао је да важи 

дана 21.02.2021. године. 

 

Патент број 55027 чији је носилац KWS SAAT 

SE, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, DE, престао је 

да важи дана 18.02.2021. године. 

 

Патент број 55183 чији је носилац KAMEI 

AUTOMOTIVE GMBH, Heinrichswinkel 2, 38448 

Wolfsburg, DE, престао је да важи дана 22.02.2021. 

године. 

 

Патент број 55302 чији је носилац TOTAL 

RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY, Zone 

Industrielle C, 7181 Seneffe, BE, престао је да важи 

дана 03.03.2021. године. 

 

Патент број 55473 чији је носилац AUMANN 

GMBH, In der Tütenbeke 37, 32339 Espelkamp, DE, 

престао је да важи дана 28.02.2021. године. 

 

Патент број 55565 чији је носилац BPB 

LIMITED, Saint-Gobain House Binley Business Park, 

Coventry, West Midlands CV3 2TT, GB, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Патент број 55636 чији је носилац GENZYME 

CORPORATION, 500 Kendall Street, Cambridge, MA 

02142, US, престао је да важи дана 16.02.2021. 

године. 

 

Патент број 55656 чији је носилац GISTEM 

RESEARCH S.L., Parque Científico y Tecnológico de 

Gijon, Edficio Pisa, 

 C/ Ada Byron 107, 33203 Gijón, Asturias, ES, престао 

је да важи дана 23.02.2021. године. 

 

Патент број 56026 чији је носилац NORMA 

GERMANY GMBH., Edisonstrasse 4, 63477 Maintal, 

DE, престао је да важи дана 02.03.2021. године. 

 

Патент број 56136 чији је носилац ASTELLAS 

PHARMA INC., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP, престао је да важи дана 

14.03.2021. године. 

 

Патент број 56241 чији је носилац EURO-

CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg, 

LU, престао је да важи дана 11.03.2021. године. 

 

Патент број 56312 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-Nobel-

Strasse 10, 40789 Monheim, DE, престао је да важи 

дана 26.02.2021. године. 

Патент број 56356 чији је носилац BRODES 

GmbH, Baudirektor-Hahn-Str.2, 27472 Cuxhaven, DE, 

престао је да важи дана 05.03.2021. године. 

 

Патент број 56692 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 03.03.2021. 

године. 

 

Патент број 56735 чији је носилац ABBVIE 

INC., 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 

60064, US, престао је да важи дана 15.03.2021. 

године. 

 

Патент број 56867 чији је носилац BASF SE, 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 12.03.2021. године. 

 

Патент број 56892 чији је носилац 3D CLEAN 

COAL EMISSIONS STACK, LLC, 240 North Liberty 

Street, Powell, Ohio 43065, US, престао је да важи 

дана 15.03.2021. године. 

 

Патент број 57131 чији је носилац BAE 

SYSTEMS BOFORS AB, , 691 80 Karlskoga, SE, 

престао је да важи дана 11.03.2021. године. 

 

Патент број 57174 чији је носилац 

SOLARLYTICS, INC., 288 Lindbergh avenue, 

Livermore, CA 94551-9512, US, престао је да важи 

дана 04.03.2021. године. 

 

Патент број 57378 чији је носилац ABBVIE 

INC., 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 

60064, US, престао је да важи дана 22.02.2021. 

године. 

 

Патент број 57395 чији је носилац SOL S.P.A., 

Via Borgazzi 27, 20052 Monza MI, IT, престао је да 

важи дана 01.03.2021. године. 

 

Патент број 57433 чији је носилац YARA 

INTERNATIONAL ASA, P.O. Box 343 Skøyen, 0213 

Oslo, NO, престао је да важи дана 04.03.2021. године. 

 

Патент број 57510 чији је носилац 

FALLAOLITA, Luca, Via Solegara 23, 67051 

Avezzano, IT, престао је да важи дана 06.03.2021. 

године. 

 

Патент број 57548 чији је носилац EURO-

CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg, 

LU, престао је да важи дана 11.03.2021. године. 

 

Патент број 57672 чији је носилац RIGEL 

PHARMACEUTICALS, INC., 1180 Veterans 
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Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US, 

престао је да важи дана 10.03.2021. године. 

 

Патент број 57938 чији је носилац ABBVIE 

INC., 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 

60064, US, престао је да важи дана 22.02.2021. 

године. 

 

Патент број 57942 чији је носилац GENZYME 

CORPORATION, 50 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, US, престао је да важи дана 09.03.2021. 

године. 

 

Патент број 58171 чији је носилац EURO-

CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg, 

LU, престао је да важи дана 11.03.2021. године. 

 

Патент број 58342 чији је носилац EURO-

CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg, 

LU, престао је да важи дана 11.03.2021. године. 

 

Патент број 58435 чији је носилац RELIANCE 

WORLDWIDE CORPORATION (AUST.) PTY. LTD, 

27-28 Chapman Place, Eagle Farm, Queensland 4009, 

AU, престао је да важи дана 13.03.2021. године. 

 

Патент број 58588 чији је носилац NIKOLIĆ, 

Ivan, Kamenogorska 10/2, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 19.02.2021. године. 

 

Патент број 58873 чији је носилац ABBVIE 

STEMCENTRX LLC, 1 North Waukegan Road, North 

Chicago, IL 60064-6400, US; MEDIMMUNE 

LIMITED, Milstein Building Granta Park, Cambridge, 

CB21 6GH, GB, престао је да важи дана 22.02.2021. 

године. 

 

Патент број 58985 чији је носилац AZIENDE 

CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 

A.C.R.A.F. S.P.A., Viale Amelia, 70, 00181 Roma, IT, 

престао је да важи дана 22.02.2021. године. 

 

Патент број 59228 чији је носилац 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CONSERVE, Kerlurec 

- Saint Léonard Nord, 56450 Theix, FR, престао је да 

важи дана 05.03.2021. године. 

 

Патент број 59495 чији је носилац DIMAR 

S.R.L., Via G. Galilei, 6, 41036 Medolla (MO), IT, 

престао је да важи дана 09.03.2021. године. 

 

Патент број 59555 чији је носилац 

GEBRÜDER DORFNER GMBH & CO. KAOLIN- 

UND KRISTALLQUARZSAND-WERKE KG, 

Scharhof 1, 92242 Hirschau, DE, престао је да важи 

дана 04.03.2021. године. 

Патент број 59667 чији је носилац 

BRAINTREE LABORATORIES, INC., 60 Columbian 

Street West, Braintree, MA 02184, US, престао је да 

важи дана 15.03.2021. године. 

 

Патент број 59829 чији је носилац NV 

BEKAERT SA, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, BE, 

престао је да важи дана 05.03.2021. године. 

 

Патент број 59854 чији је носилац 

ACHILLION PHARMACEUTICALS, INC., 300 

George Street, New Haven, CT 06511, US, престао је 

да важи дана 26.02.2021. године. 

 

Патент број 60011 чији је носилац NORMA 

GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal, 

DE, престао је да важи дана 02.03.2021. године. 

 

Патент број 60114 чији је носилац BONAITI 

SERRATURE S.P.A., Via F.Ili Bonacina n°20, 23801 

Calolziocorte Lecco, IT, престао је да важи дана 

02.03.2021. године. 

 

Патент број 60115 чији је носилац BONAITI 

SERRATURE S.P.A., Via F.Ili Bonacina n°20, 23801 

Calolziocorte, IT, престао је да важи дана 02.03.2021. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.08.2021. - 15.09.2021. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

53891 промењена је у EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue 

Jean Piret, 2350 Luxembourg, LU; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54598 промењена је у EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue 

Jean Piret, 2350 Luxembourg, LU; 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 56738 извршен је пренос на 

ESTETRA SPRL, Rue Saint-Georges 5, BE-4000 Liège, 

BE; 

 

За патент бр. 57870 извршен је пренос на 

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 

LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP; 

 

За патент бр. 57890 извршен је пренос на 

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 

LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP; 

 

За патент бр. 58635 извршен је пренос на 

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 

LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP; 

 

За патент бр. 61234 извршен је пренос на 

CIRCLE LINE INTERNATIONAL LIMITED, Vistra 

Corporate Service Centre Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, VG; 

 

За патент бр. 61805 извршен је пренос на 

DREM KFT, Szentendrei út 95, 1033 Budapest, HU; 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

(21) SDZ-2021/0006 (11) 2021/0006 

(22) 20.8.2021. (13) I1 

(71) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, 10017, New 

York, New York, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000 

Beograd, RS 

(68) 55814 

(54) DERIVATI MAKROCIKLINA ZA TRETMAN 

PROLIFERATIVNIH BOLESTI 

(92) 515-01-01892-20-001  12/04/2021  RS and 515-01-

01893-20-001  12/04/2021  RS 

(95) LORLATINIB 

 

(21) SDZ-2021/0007 (11) 2021/0007 

(22) 24.8.2021. (13) I1 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East 

Lincoln Avenue, NJ 07065-0907 Rahway, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 53052 

(54) INHIBITORI BETA-LAKTAMAZE 

(92) 515-01-01771-20-001  09/03/2021  RS 

(95) RELEBAKTAM ILI NJEGOV MONOHIDRAT 

 

(21) SDZ-2021/0008 (11) 2021/0008 

(22) 24.8.2021. (13) I1 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East 

Lincoln Avenue, NJ 07065 Rahway, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 53862 

(54) INHIBITORI BETA-LAKTAMAZE 

(92) 515-01-01771-20-001  09/03/2021  RS 

(95) RELEBAKTAM, IZBORNO U OBLIKU 

MONOHIDRATA, IMIPENEM I CILASTATIN, 

IZBORNO U OBLIKU NATRIJUMOVE SOLI 

 

(21) SDZ-2021/0009 (11) 2021/0009 

(22) 24.8.2021. (13) I1 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East 

Lincoln Avenue, NJ 07065 Rahway, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 53862 

(54) INHIBITORI BETA-LAKTAMAZE 

(92) 515-01-01771-20-001  09/03/2021  RS 

(95) RELEBAKTAM, IZBORNO U OBLIKU 

MONOHIDRATA I IMIPENEM 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  G08B 17/06 (2006.01) (11) 1727 U1 

(21) P-2021/0018 (22) 18.02.2021. 

(54) SISTEM ZA DETEKCIJU POŽARA 

ZASNOVAN NA INTERNETU STVARI 

FIRE DETECTION SYSTEM BASED ON INTERNET 

OF THINGS 

(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU, 

Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS 

(72) MILIĆEVIĆ, Miloš, Miomira Brkušanca Miška 2n, 

36000, Kraljevo, RS; KNEŽEVIĆ, Marko, Tavnik 202, 

36204, Vrnjačka Banja, RS; MLADENOVIĆ, Vladimir, 

Dimitrija Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS 

(74) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU -

Mladenović Vladimir, Svetog Save 65, 32000 Čačak 
 

(51)  A61H 1/02 (2006.01)

 A61F 5/04 (2006.01) 
(11) 1728 U1 

(21) P-2021/0058 (22) 29.04.2021. 

(54) TERAPEUTSKA STOLICA ZA EKSTENZIJU 

I KOREKCIJU ELASTIČNOSTI KIČME 

THERAPEUTIC CHAIR FOR EXTENSION AND 

CORRECTION OF SPINE ELASTICITY 

(73) TOMIĆ, Đorđe, Vikend naselje Grba b.b., 22408 

Vrdnik, Irig, RS 

(72) TOMIĆ, Đorđe, Vikend naselje Grba b.b., 22408 

Vrdnik, Irig, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 , 21000 

Novi Sad 

 
 



 

 

 

 

U 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од  16.02.2020. - 15.03.2021. године 

 

Мали патент број 1513 чији је носилац 

MILOJEVIĆ, Dragan, Lubnički put bb, 19000 Zaječar, 

RS, престао је да важи дана 07.03.2021. године. 

 

Мали патент број 1604 чији је носилац 

VUJOVIĆ, Slavko, Janka Čmelika 24/6, 22300 Stara 

Pazova, RS; TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 

38220 Kosovska Mitrovica, RS, престао је да важи 

дана 22.02.2021. године. 

 

Мали патент број 1605 чији је носилац 

VUJOVIĆ, Slavko, Janka Čmelika 24/6, 22300 Stara 

Pazova, RS; TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 

38220 Kosovska Mitrovica, RS; GOJIĆ, Dejan, Đure 

Jakšića 3, 25254 Deronje-Odžaci, RS, престао је да 

важи дана 10.03.2021. године. 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Датум објаве пријаве жига (422) Date of making information available to the public 

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

Назнака 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 

Изглед знака (554) Reproduction of the 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- 2021-86 (220) 21.01.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) HELLENIC PETROLEUM S.A., 8A Chimarras 

street, 151 25 Marousi, Athens, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.08  

(591) РГБ ЗЕЛЕНА: 43ЕДА4; ЦYАН ПЛАВА: 

00Д6ФФ. ЦМYК ЗЕЛЕНА: Ц.70 М.0 Y.70 К.0 ЦYАН 

ПЛАВА: Ц.60 М.0 Y.0 К.0  

(511) 4  електрична енергија.   

9  станице за пуњење електричних возила.  

35  услуге управљања возним парком електричних возила.  

37  услуге пуњења акумулатора у возилу, услуге 

монтаже у вези са инфраструктуром за пуњење 

електричних возила; услуге одржавања у вези са 

инфраструктуром за пуњење електричних возила.  

39  услуге изнајмљивања електричних возила; услуге 

дистрибуције енергије.  
 

(210) Ж- 2021-186 (220) 04.02.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) AZIMEN DOO BEOGRAD, Kaрађорђева 2-4, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Марија Томић, Краља Милана 33/6, 

Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.14; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, розе.  

(511) 35  оглашавање; рекламирање.  

41  услуге ноћних клубова (забава).  

(210) Ж- 2021-283 (220) 19.02.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064, 

Los Angeles, CALIFORNIA, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

LOL ESPORTS 

(511) 38  услуге емитовања и преноса (стриминга) 

такмичења и турнира у игрању компјутерских и 

видео игара путем глобалних комуникационих 

мрежа, интернета и бежичних мрежа; услуге видео, 

аудио и телевизисјког преноса (стриминга); услуге 

интернетског емитовања преко глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; бежични електронски 

пренос података, слика и информација.  

41  услуге разоноде, наиме, организовање и уживо 

вођење такмичења и турнира у игрању рачунарских и 

видео игара, успостављање правила и прописа у вези са 

такмичењима и турнирима у игрању рачунарских и 

видео игара; пружање аудио и видео презентација које 

се не могу преузимати из области такмичења и турнира 

у игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта; 

пружање забавних информација које се не могу 

преузимати у вези такмичења и турнира у игрању 

рачунарских и видео игара путем вебсајта; услуге 

разоноде, наиме, организовање састанака уживо са 

обожаваоцима (фановима) и конференција са 

интерактвним играма међу учесницима у области 

рачунарских и видео игара.  
 

(210) Ж- 2021-384 (220) 05.03.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) E-P EQUIPMENT CO., LTD., NO.1 XIAQUAN 

VILLAGE, LINGFENG STREET, ANJI, HUZHOU, 

ZHEJIANG, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  
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(511) 12  виљушкари; точкови за колица (возило); колица; 

прикључци за приколице за возила; електрична возила; 

возила за кретање по земљи, ваздуху, води или шинама 

(изузев бицикала), гуме за точкове возила; ваздушне 

пумпе [опрема за возила]; хидраулична кола за возила.  
 

(210) Ж- 2021-406 (220) 09.03.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Обрадиновић Дејан, Симе Игуманова 20, 

11000, Београд, RS 

(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 ,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.03.11; 05.07.01; 11.03.04; 11.03.05; 11.03.14; 

25.05.25; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

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

(511) 30  кафа.  
 

(210) Ж- 2021-430 (220) 12.03.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Душанка Петровић, Булевар уметности 

003/75, београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Игор Вила , Гвоздићева 6, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.15; 05.03.14; 05.03.20; 24.17.05; 27.05.01; 

27.05.09; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена, зелена.  

(511) 44  медицинске услуге, нарочито услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије; 

услуге медицинских клиника; терапеутске услуге; 

медицински скрининг; фармацеутски савети; услуге  

банке крви; дијететски и нутриционистички савети; 

здравствена нега; медицинска помоћ; болничке 

услуге; услуге саветовања о здрављу.  

(210) Ж- 2021-508 (220) 25.03.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Предузеће за пољопривредну производњу 

Сунце југа д.о.о. Врањска Бања, Краља Петра I 

138, Врањска Бања-Врање, RS 

(740) Адвокат Љубица М. Радовић, Булевар краља 

АЛександра 261, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена, црвена, жута, наранџаста.  

(511) 29  смрзнуто воће, смрзнуто поврће; 

конзервисано воће, конзервисано поврће; сушено 

воће, сушено поврће.  

31  свеже поврће, свеже воће.  

34  дуван и дувански производи; прибор за пушаче.   

35  услуге у вези са прометом смрзнутог воћа, 

смрзнутог поврћа, конзервисаног воћа, 

конзервисаног поврћа, сушеног воћа, сушеног 

поврћа, свежег поврћа, свежег воћа, дувана и 

дуванских производа, прибора за пушаче, услуге у 

трговини на велико и мало смрзнутим воћем, 

смрзнутим поврћем, сушеним воћем, сушеним 

поврћем, свежим поврћем, свежим воћем, дуваном и 

дуванским производима, прибором за пушаче, 

оглашавање, пословни менаџмент, пословна 

администрација, пословно управљање и вођење 

послова, канцеларијски послови.   

39  паковање робе, испорука робе, складиштење робе.   

44  услуге расадника; узгајање биљака; 

пољопривредне услуге.   
 

(210) Ж- 2021-691 (220) 21.04.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Posco International Corporation, 134, 

TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  
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(511) 7  машине за прање веша; машине за прање 

судова; усисивачи за прашину.  

11  фрижидери; микроталасне пећи; електрични 

шпорети; шпорети на гас; електричне плоче за 

кување; плоче за кување на гас; кухињски 

аспиратори; инсталације за климатизацију; грејачи 

воде; апарати и машине за пречишћавање ваздуха; 

машине за сушење веша.  
 

(210) Ж- 2021-721 (220) 23.04.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) IDJWorld d.o.o. Beograd, Панчевачки пут 36в, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.03; 03.07.24; 03.07.25; 16.03.13; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) светло сива (d3d3d3), тамно сива (bfbfbf), бела 

(ffffff), тамно наранџаста (D2502A), светло 

наранџаста (FF6600), црна (000000),  жута (FFCC00), 

браон (3C0000),  светло браон (903900).  

(511) 9  апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење.  

35  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

38  телекомуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-722 (220) 23.04.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) SERBIA BROADBAND - SRPSKE 

KABLOVSKE MREŽE d.o.o, , Ул. Булевар Пека 

Дапчевића 19, 11000, Београд, RS 

(540) 

EON 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, фотографски, кинематографски, 

аудиовизуелни, оптички, за наставу, а све за услуге 

телекомуникација и аудио-визуелне продукције; 

апарати и инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; подаци који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни носачи 

података за дигитално или аналогно снимање и 

складиштење; рачунари и периферни рачунарски 

уређаји.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-801 (220) 07.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) RVM doo, Цара Лазара 38, Краљево, RS 

(540) 

WE THNIK ABOUT THE BOX 

(511) 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 умотованје и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

40  обрада дрвета; обрада папира; обрађивање коже; 

завршна обрада текстила; прерада отпада и ђубрета; 

пречишћавање ваздуха и обрада воде; услуге 

штампања; конзервисање намирница и пића.   
 

(210) Ж- 2021-805 (220) 10.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 , 

Ljubljana, SI 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 18  кожа и имитација коже, крзна и производи 

направљени од тих материјала; ковчези, торбе, 

новчаници и други производи за ношење; кишобрани 

и сунцобрани; штапови за ходање; огрлице, поводци 

и одећа за животиње.  

25  одећа; доњи веш и одећа за спавање; обућа; 

покривала за главу; делови одеће, обуће и покривала 

за главу.  
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35  оглашавање; пословно управљање; комерцијална 

администрација; канцеларијски послови; управљање 

плановима погодности за запослене; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; промовисање 

производа и услуга других путем наградних картица 

за лојалност купаца; услуге програма лојалности, 

мотивације и бонуса; промоција робе и услуга 

других путем програма картица за попуст; 

организација, спровођење и надгледање програма 

лојалности и подстицајних шема; управљање 

програмима попуста који омогућавају учесницима да 

остварују попусте на производе и услуге коришћењем 

чланске картице за попусте; промоција продаје путем 

програма лојалности купаца; организационо 

саветовање у вези с програмима лојалности купаца; 

управљање програмима лојалности који укључују 

попусте или подстицаје; примењивање програма 

награде лојалности који укључује трговачке купоне са 

налепницама; организовање програма лојалности 

потрошача за комерцијалне, промотивне или рекламне 

сврхе; промовисање роба и услуга других путем шеме 

награђивања лојалности; модне ревије у комерцијалне 

сврхе; увоз и извоз, посредовање, дистрибуција 

(продаја), трговина, велепродајне и малопродајне 

услуге, продаја путем интернета, продаја путем поште 

и каталошка продаја следећих производа: одеће, доњег 

веша и одеће за спавање, обуће, покривала за главу, 

делова одеће, обуће и покривала за главу, венчаница и 

опреме за венчања, модних наочара и наочара за вид, 

спортске опреме, коже и имитације коже, крзна и 

производа направљених од тих материјала, ковчега, 

торби, новчаника и других производа за ношење, 

кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање, огрлица, 

поводаца и одеће за животиње, племенитих метала и 

њихових легура, накита, драгог и полудрагог камења, 

часовничарских и хронометријских инструмената, 

парфимеријских производа, етарских уља, козметичких 

и тоалетних препарата, немедицинских препарата за 

негу зуба, средстава за бељење и других супстанци за 

употребу у перионицама, препарата за чишћење, 

полирање, одмашћивање и абразивних препарата, 

платна, тканина, текстилних производа и замена за 

текстилне производе, текстилне робе за домаћинство, 

завеса, часописа, папира и картона, штампаних ствари, 

производа за увезивање књига, фотографија 

(штампаних), прибора за писање и канцеларијског 

материјала (осим намештаја), лепка (средства за 

лепљење) за папир или за употребу у домаћинству, 

прибора за цртање и сликарског прибора, сликарских 

четкица, материјала за обуку и учење, пластичних 

омотача, фолија и кеса за умотавање и паковање, 

штампарских слова, клишеа, фармацеутских, 

медицинских и ветеринарских препарата, хигијенских 

препарата за медицинске потребе, дијететске хране и 

супстанци прилагођених за употребу у медицини и 

ветерини, хране за бебе, дијететских додатака 

исхрани за људе и животиње, фластера, материјала 

за завијање, материјала за пломбирање зуба, 

зубарске смоле, дезинфекционих средстава, 

намештаја, огледала, рамова, прибора и посуђа за 

домаћинство или за кухињу, прибора за јело, 

стакленог посуђа, порцелана и земљаног посуђа, 

кућних апарата и потрошачке електронике, тепиха, 

простирки, струњача и отирача, игри и играчака, 

хране, пића, воћа, поврћа, зачинског биља, зачина, 

дувана и замена за дуван, цигарета и цигара, 

електронских цигарета и вапоризатора за пушаче, 

производа за пушаче; информативне и саветодавне 

услуге у вези са горе наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2021-806 (220) 10.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 , 

Ljubljana, SI 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.14 

(591) Црна, бела, светлобакрна, тамнобакарна  

(511) 3  парфимеријски производи, етарска уља; 

козметика и тоалетни препарати; немедицински 

препарати за негу зуба; средства за бељење и друге 

супстанце за употребу у перионицама; препарати за 

чишћење, полирање, одмашћивање и абразивни 

препарати.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; хигијенски препарати за медицинске 

потребе; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини и ветерини, храна за бебе; 

дијететски додаци исхрани за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства.  

14  племенити метали и њихове легуре; накит, драго 

и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти. 

16  часописи; папир и картон; штампане ствари; 

производи за увезивање књига; фотографије 

(штамапне); прибор за писање и канцеларијски 

материјал, осим намештаја; лепак (средства за 

лепљење) за папир или за употребу у домаћинству; 

прибор за цртање и сликарски прибор; сликарске 
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четкице; материјали за обуку и учење; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

штампарска слова; клишеи. 

18  кожа и имитација коже, крзна, и производи 

направљени од тих материјала; ковчези, торбе, 

новчаници и други производи за ношење; кишобрани 

и сунцобрани; штапови за ходање; огрлице, поводци 

и одећа за животиње. 

24  платна, тканине; текстилни производи и замене за 

текстилне производе; текстилна роба за 

домаћинство, завесе.  

25  одећа; доњи веш и одећа за спавање; обућа; 

покривала за главу; делови одеће, обуће и покривала 

за главу.  

35  оглашавање; пословно управљање; комерцијална 

администрација; канцеларијски послови; управљање 

плановима погодности за запослене; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; промовисање 

производа и услуга других путем наградних картица за 

лојалност купаца; услуге програма лојалности, 

мотивације и бонуса; промоција робе и услуга других 

путем програма картица за попуст; организација, 

спровођење и надгледање програма лојалности и 

подстицајних шема; управљање програмима попуста 

који омогућавају учесницима да остварују попусте на 

производе и услуге коришћењем чланске картице за 

попусте; промоција продаје путем програма лојалности 

купаца; организационо саветовање у вези с програмима 

лојалности купаца; управљање програмима лојалности 

који укључују попусте или подстицаје; примењивање 

програма награде лојалности који укључује трговачке 

купоне са налепницама; организовање програма 

лојалности потрошача за комерцијалне, промотивне 

или рекламне сврхе; промовисање роба и услуга других 

путем шеме награђивања лојалности; модне ревије у 

комерцијалне сврхе; увоз и извоз, посредовање, 

дистрибуција (продаја), трговина, велепродајне и 

малопродајне услуге, продаја путем интерента, продаја 

путем поште и каталошка продаја следећих производа: 

одеће, доњег веша и одеће за спавање, обуће, покривала 

за главу, делова одеће, обуће и покривала за главу, 

венчаница и опреме за венчања, модних наочара и 

наочара за вид, спортске опреме, коже и имитације 

коже, крзна и производа направљених од тих 

материјала, ковчега, торби, новчаника и других 

производа за ношење, кишобрана и сунцобрана, 

штапова за ходање, огрлица, поводаца и одеће за 

животиње, племенитих метала и њихових легура, 

накита, драгог и полудрагог камења, часовничарских и 

хронометријских инструмената, парфимеријских 

производа, етарских уља, козметикичких и тоалетних 

препарата, немедицинских препарата за негу зуба, 

средстава за бељење и других супстанци за употребу у 

перионицама, препарата за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивних препарата, платна, 

тканина, текстилних производа и замена за текстилне 

производе, текстилне робе за домаћинство, завеса, 

часописа, папира и картона, штампаних ствари, 

производа за увезивање књига, фотографија 

(штампаних), прибора за писање и канцеларијског 

материјала, осим намештаја, лепка ( средства за 

лепљење) за папир или за употребу у домаћинству, 

прибора за цртање и сликарског прибора, сликарских 

четкица, материјала за обуку и учење, пластичних 

омотача, фолија и кеса за умотавање и паковање, 

штампарских слова, клишеа, фармацеутских, 

медицинских и ветеринарских препарата, 

хигијенских препарата за медицинске потребе, 

дијететске хране и супстанци прилагођених за 

употребу у медицини и ветерини, хране за бебе, 

дијететских додатка исхрани за људе и животиње, 

фластера, материјала за завијање, материјала за 

пломбирање зуба, зубарске смоле, дезинфекционих 

средстава, намештаја, огледала, рамова, прибора и 

посуђа за домаћинство или за кухињу, прибора за 

јело, стакленог посуђа, порцелана и земљаног 

посуђа,  кућних апарата и потрошачке електронике, 

тепиха, простирки, струњача и отирача, игри и 

играчака, хране, пића, воћа, поврћа, зачинског биља, 

зачина, дувана и замена за дуван, цигарета и цигара, 

електронских цигарета и вапоризатора за пушаче, 

производа за пушаче; информативне и саветодавне 

услуге у вези са горе наведеним услугама.  

36  финансијске, новчане и банкарске услуге; услуге 

осигурања; послови везани за непокретности.  

38  телекомуникационе услуге.  

44  хигијенска заштита и козметичка нега за људе и 

животиње; здравствена нега за људе; здравствена 

нега  за животиње.  

45  правне услуге; услуге надзора; сигурносне услуге 

ради физичке заштите материјалних добара и особа; 

услуге онлине друштвених мрежа; личне и 

друштвене услуге у вези са људским потребама.  
 

(210) Ж- 2021-807 (220) 11.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ADRIATIK MEDITERANEA DOO 

BEOGRAD, Сурчински пут 1-д, 110000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Огњеновић , Макензијева бр. 

53, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.17.01; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) жута, црвена, тамно црвена, бела.  

(526) на реч "naša"  

(511) 29  сухомеснати производи; месо;  месо у 

конзерви; залеђено воће; замрзнуто-сушено поврће.  

31  310042 - свеже поврће;310062 - воће, свеже.  
 

(210) Ж- 2021-854 (220) 14.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-

EAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар 

Милутина Миланковића 1ж, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.02; 26.01.04; 26.01.20; 26.01.24; 26.04.10; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црвена, црна, златна, бела.  

(511) 35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција узорака; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање, 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; 

компјутерско управљање подацима; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

испитивање јавног мњења; проналажење особља, 

промоција продаје за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница, прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; он лајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

писање рекламних текстова; организовање модних 

ревија у промотивне сврхе; пружање пословних 

информација путем интернет странице; писање 

текстова за рекламненамене; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спортских догађаја, циљни 

маркетинг.  

 

38  слање порука, комуникације мобилним 

телефонима, комуникација преко рачунарских 

терминала, пренос порука и слика посредством 

рачунара, пренос електронске поште, форуми 

(причаонице) на друштвеним мрежама, омогућавање 

приступа рачунарским базама података, пренос 

честитки путем интернета; пренос видео садржаја на 

захтев.  

41  услуге разоноде; услуге забављача; организовање 

такмичења; клупске услуге ( забавне или образовне), 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; услуге дискотека; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; организовање 

изложби за културне или образовне потребе; 

организовање спортских такмичења; планирање 

забава (забава); организовање и вођење радионица 

(обука); организовање такмичења у лепоти; 

организовање балова; услуге ноћних клубова 

(забава), услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација које се не могу 

преузимати; организовање и спровођење концерата; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

омогућавање коришћења он-лајн видео записа који 

се не могу преузимати; услуге стављања на 

располагање филмова који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; организовање 

костимираних забавних догађаја.  
 

(210) Ж- 2021-918 (220) 21.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) PANON HEALTHY FOOD d.o.o., 

Индустријска зона, Север б.б., Темерин, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.17; 02.09.01; 08.01.22; 19.03.05; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, браон, тамно плава, светло плава, црвена.  

(511) 30  производи од житарица, нарочито 

производи од овса, овсеног гранола, crunchy мусли, 

мусли.  
 

(210) Ж- 2021-927 (220) 19.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) S&T Serbia d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 

14/4, 11070, Београд-Нови Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 03.07.01; 03.07.24; 27.05.01  

(591) CMYK: 95,45,0,40, CMYK: 70,15,0,0.  

(511) 9  рачунарски софтвер за пословне потребе.  

42  пројектовање и развој рачунарског софтвера; 

инсталација, одржавање и ажурирање рачунарског 

софтвера; консултантске услуге које се односе на 

дизајн, програмирање и одржавање рачунарског 

софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-928 (220) 24.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Лјилјана Добраш, Грмовац Нова 14 014, 

Угриновци, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.19; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 

29.01.05; 29.01.08  

(591) црна, љубичаста, розе.  

(511) 41  издавање текстова, осим рекламних 

текстова; настава, обука; образовне услуге; 

изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање 

филмова; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; услуге превођења и тумачење језика; 

услуге позајмљивања књига у библиотекама; 

издавање књига; продукција радио и телевизијских 

програма; извођење представа варијетеа; позоришна 

продукција; продукција представа; покретне 

библиотеке, услуге покретне библиотеке; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; пружање услуга у области 

образовања; пружање услуга у области забаве и 

разоноде; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; извођење представа уживо; 

услуге биоскопа; приказивање филмова у 

биоскопима; планирање забава (забава); практична 

обука (обука путем демонстрације); припрема и 

вођење семинара; организовање и вођење радионица 

(обука); услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; организовање и 

вођење образовних форума уживо; писање песама; 

писање сценарија; 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; културне, образовне 

или забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

дистрибуција филмова; пренос знања и искуства 

(обучавање); режирање филмова, осим рекламних 

филмова; пружање корисничких прегледа у забавне 

и културне сврхе; пружање корисничких оцена у 

забавне и културне сврхе.   
 

(210) Ж- 2021-929 (220) 24.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 

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

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

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 12  аутомобилске гуме; гуме за бицикле; 

спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне 

навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене 

закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње 

гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле; 

унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за 

точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила; 

мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема 

за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове 

возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за 

седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за 

седишта возила; делови кочница за возила; 

амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле; 

ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове 

возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за 

протектирање гума; гусенице за возило (транспортне 

траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици 

без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без 

унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме 

возила; спољашње гуме за точкове возила.  
 

(210) Ж- 2021-936 (220) 25.05.2021. 

(442) 30.09.2021. 
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(731) Вучинић Никола, Булевар Михајла Пупина 

016Д/12, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош З. Сладић, Шумадијске дивизије 

4, 11041, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 1  препарати за затамњење стакла; средства за 

матирање емајла или стакла; хемикалије за бојење 

стакла.  

12  ветробрани за аутомобиле; ветробрани за возила; 

ветробранска стакла.  

17  затамњене пластичне фолије за употребу на 

прозорима; затамњене пластичне фолије за употребу 

на прозорима возила; ламиниране пластичне фолије 

за прозоре; ламиниране пластичне фолије за 

употребу на прозорима возила; фолије за затамњење 

стакла [обојене фолије].  

19  грађевинско стакло; обично стакло у плочама за 

грађевинарство; обојено стакло за прозоре; обојено 

стакло у плочама за грађевинарство; прозорско 

стакло за грађевинарство; сигурносно стакло; стакло 

за грађевинарство; стакло за прозоре, које није 

прозорско стакло за возила; стакло [прозорско] за 

грађевинарство.  

21  бојена стакларија; млечно стакло; необрађено или 

полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

необрађено стакло, осим стакла које се користи у 

грађевинарству; стакла за прозоре возила 

[полупрерађени производ]; стакло за прозоре возила, 

недовршено; стакло, необрађено или полуобрађено 

[осим грађевинског стакла].  
 

(210) Ж- 2021-995 (220) 03.06.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) AVANGARDA PUB DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 165б, 11070, 

Београд-Нови Београд, RS 

(740) Стеван Ђурић, адвокат, Ресавска 16, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.07.01  

(511) 41  клупске услуге (забавне или образовне); 

услуге ноћних клубова (забава); услуге дискотека.  

43  услуге барова; услуге наргила барова; услуге 

кафеа; услуге ресторана; услуге снек барова.  
 

(210) Ж- 2021-1007 (220) 04.06.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, светло зелена, тамно 

зелена, сива.  

(511) 32  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића, нарочито воде (пића); газирана 

вода; сокови од поврћа (пића), сок од парадајза 

(пиће), изотоници, напици за спортисте обогаћени 

протеинима; воћни напици и воћни сокови нарочито 

безалкохолни воћни напици; сок од јабуке 

(безалкохолни); воћни нектар (безалкохолни); 

сирупи и други препарати за производњу пића.   
 

(210) Ж- 2021-1058 (220) 14.06.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Огњен Ковачевић, Драгана Ракића 18а, 11080, 

Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.16; 23.03.17; 27.05.01  
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(511) 16  картонска амбалажа; амбалажа за флаше од 

папира или картона; пластична, мехураста амбалажа 

за паковање или умотавање; врећице [коверте, 

кесице] од папира за паковање; врећице од папира 

или пластике за паковање; испуна од папира или 

картона; картон; картон за паковање; картони за 

испоруку робе; картонска амбалажа; картонска 

облога за ребрасти картон; картонске декорације за 

намирнице; картонске етикете; картонске кутије за 

индустријско паковање; картонске посуде; кесе од 

папира за паковање; кесе од папира или пластике за 

паковање; лепљива пластична фолија за обмотавање 

и паковање; налепнице; натписи од папира или 

картона; папир за облагање; папир за умотавање и 

паковање; папирне и пластичне кесе за намирнице; 

папирне кутије за паковање; папир у облику саћа; 

пластична фолија за умотавање хране; пластичне 

кесе за паковање; пластичне фолије за паковање 

хране; пластични материјал за паковање.  

20  посуде, пластичне за амбалажу; поклопци за 

флаше, неметални; амбалажа од дрвета за флаше; 

декорације од пластике за храну; дрвени 

индустријски контејнери за паковање; дрвени 

поклопци за спремнике за индустријско паковање; 

етикете од пластике; заптивачи за флаше који нису 

од стакла, метала или гуме; заптивачи од имитације 

плуте; запушачи, неметални; запушачи од плуте; 

затварачи од пластике за посуде; канистери, 

неметални; контејнери, неметални [за складиштење, 

транспорт]; кутије за складиштење, неметалне; 

кутије од дрвета или пластике; палете за транспорт, 

неметалне; пластична бурад за складиштење; 

пластичне гајбе; пластичне посуде; резервоари за 

складиштење течности [контејнери] направљени од 

неметала; сандуци за паковање од дрвета или 

пластике; склопиве кутије за складиштење ствари, 

неметалне.  

21  пластични држачи картонских амбалажа за 

сокове; термоизолацијска амбалажа за одржавање 

температуре садржаја лименке; стаклене тегле; 

пластичне тегле за кућну употребу; стаклене тегле за 

конзервирање хране; стаклене тегле за џемове и 

желее; тегле за складиштење хране; дозери за флаше; 

сталци за флаше; флаше [боце]; флаше за воду; 

флаше за напитке; алуминијумске флаше за воду; 

пластичне флаше за воду за вишеструку употребу; 

флаше за воду од нерђајућег челика за вишеструку 

употребу, празне.  

22  полиестерске пластичне мреже за паковање робе; 

вреће од текстила за амбалажу; полиестерске 

пластичне мреже за паковање робе; вишенаменске 

платнене торбе; вреће за силажу; вреће од јуте за 

превоз и складиштење материјала у ринфузи; вреће 

од тканине за складиштење; врећице од тканине за 

паковање робе; врпце од текстилних влакана; 

еластична мрежа за месне производе; јута; канапи; 

крпене вреће за превоз и складиштење материјала у 

ринфузи; мрежасте вреће за складиштење; омотнице 

од текстила за амбалажу; пластична влакна за 

текстилну употребу; платнене вреће за превоз и 

складиштење материјала у ринфузи; платнене вреће 

за складиштење; торбе [вреће, кесе] од текстила, за 

паковање; траке за ношење терета, неметалне; цераде 

од пластифицираних материјала.  

29  месо, риба, живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко, сир, 

путер, јогурт и други млечни производи; уља и масти 

за исхрану; воћни намази; намази на бази воћа; 

намази на бази поврћа.  

30  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, 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.  

33  алкохолна пића, изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-1076 (220) 16.06.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(300) 921633572  17.12.2020.  BR; 921633793  

17.12.2020.  BR; 921633963  17.12.2020.  BR; 

921634340  17.12.2020.  BR; 921634498  17.12.2020.  

BR; 921634790  17.12.2020.  BR; 921634927  

17.12.2020.  BR; 921635079  17.12.2020.  BR; 

921635249  17.12.2020.  BR; 921635370  17.12.2020.  

BR; 921635486  17.12.2020.  BR; 921635613  

17.12.2020.  BR; 921635761  17.12.2020.  BR; 

921635834  17.12.2020.  BR; 921636008  17.12.2020.  

BR; 921636091  17.12.2020.  BR; 921636172  

17.12.2020.  BR; 921636261  17.12.2020.  BR; 

921636318  17.12.2020.  BR; 921636342  17.12.2020.  

BR; 921636369  17.12.2020.  BR; 921636393  

17.12.2020.  BR; 921636440  17.12.2020.  BR; 

921636482  17.12.2020.  BR; 921636512  17.12.2020.  

BR; 921636571  17.12.2020.  BR; 921636580  

17.12.2020.  BR; 921636636  17.12.2020.  BR; 

921636660  17.12.2020.  BR; 921636687  17.12.2020.  

BR; 921636709  17.12.2020.  BR and 921636725  

17.12.2020.  BR. 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 

Center , Detroit, MICHIGAN 48265-3000, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.11  

(511) 1  хемикалије за заштиту/негу и одржавање 

аутомобила; индустријски лепкови; лепљиви гит; 

гасови за расхлађивање; антифриз; расхладна 

средства за моторе возила; средства за одбијање 

флека од тканина; хидрауличне течности, 

укључујући течност за кочнице, течности за пренос, 

течности за серво волан, течности за квачило; 

хемијски адитиви за моторна горива; хемијски 

адитиви за моторна уља; детерџентни адитиви 

нафти; супстанце против детонација за моторе са 

унутрашњим сагоревањем; хемикалије за 

декарбурирање мотора; препарати за уштеду горива; 

препарати против кључања средстава за 

расхлађивање мотора; растварач течности за прање 

ветробранског стакла; заптивачи за надувавање 

аутомобилских гума; инхибитори рђе аутомобилског 

система за хлађење; заптивачи за цурење из система 

за хлађење аутомобила; гит за заптивање код 

аутомобила; препарати за хемијску обраду мотора и 

адитиви за бензин и дизел горива; хемијска средства 

за чишћење система за горива код аутомобила; 

хемијска средства за чишћење аутомобилских 

мотора; гумени гит за оправку пнеуматских гума, 

средства за заптивање гума; заптивач за пробушену 

гуму; мазива за кочнице. 

2  маст против рђе за моторна возила; боје, премази 

за шасије возила; препарати против корозије, 

препарати против тамњења за метале, заштитни 

препарати за спољашњост и унутрашњост возила и 

други заштитни премази, премази за инхибирање 

корозије који се продају као саставна компонента 

кочионих ротора за копнена возила, премаз за гуму; 

емајл за аутомобиле; боје за аутомобиле; смеше за 

премазе за аутомобиле.  

3  препарати за чишћење, полирање, рибање, 

абразивни препарати и препарати за негу возила, 

мушки и женски мириси за личну употребу; тоалетна 

вода; парфемска вода; колоњска вода; парфем; 

производи за чишћење аутомобила, укључујући 

детерџенте за чишћење каросерије, средства за 

чишћење мотора и средства за чишћење шасије; 

полири за аутомобиле; средства за чишћење стакла; 

средства за чишћење винила и коже и заштитни 

премази; средства за чишћење тепиха; средства за 

чишћење аутомобилских точкова; препарати за 

уклањање буба, катрана и лепила; средства за 

чишћење кочница; средства за чишћење 

карбуратора; средства за одмашћивање; средства за 

чишћење руку; заштитне креме и хидратантне креме.  

4  препарати који дају нееластичност каишевима 

(ременицама); уље за мењач; не-хемијски адитиви за 

моторна горива; производи за негу и одржавање 

аутомобила који се састоје од уља, мазива или масти; 

уља и течности на бази уља за моторе и мењаче; 

моторно уље; бензин и дизел гориво.  

6  метални привесци за кључеве, метални украсни 

привесци за кључеве, метални прстенови за кључеве, 

метални кључеви, метални оквири регистарских 

таблица, украсне металне кутије, металне касице за 

новац, металне касице, металне копче за новац, 

легуре од метала, челичне цеви, металне браве за 

возила, металне опруге, металне посуде, метални 

затезачи за оквире моторних возила; метални 

знакови, натписи за паркирање од метала, улични 

знакови од метала, метални контејнери, украсне 

статуе и скулптуре од метала, метална звона, 

метални ланци, металне справе за куцање на 

вратима, металне браве, метални трофеји, металне 

плочице с именима, метални сефови, метални окови, 

металне цеви, метални цевоводи и металне цеви за 

моторна возила, метални шрафови, металне матице, 

метални завртњи, корита за прање од метала и 

метални затварачи.  

7  машине и машински алати, мотори (не за копнена 

возила), машинске спојнице и појасеви (осим за 

копнена возила), пољопривредно оруђе, инкубатори 

за јаја, турбине, лежајеви, пумпе, вентили, уљни 

заптивачи, филтери, распршивачи, погонски 

каишеви, динамо четке, карбуратори, радијатори за 

хлађење мотора са унутрашњим сагоревањем, 

вентилатори за хлађење, електрични генератори, 

главе цилиндара, погонски точкови, погонски ланци, 

динамови каишеви, динамо, уређаји за паљење, 

тајмери паљења, млазнице, пригушивачи, ремени 

вентилатора, клипови мотора, регулатори брзине 

мотора, компресори, славине као делови мотора, 

апарати и инструменти за управљање моторима и 

машинама, мотори (не за копнена возила), уређаји за 

паљење мотора са унутрашњим сагоревањем; 

уређаји за паљење мотора моторних возила, свећице 

мотора моторних возила, грејачи, капе свећица, 

каблови свећица; пумпе (машине), компресори 

ваздуха, компресори за фрижидере, лежајеви, 

вентили, масне карике, клипови мотора, филтери за 

моторно уље (за моторна возила), филтери ваздуха 

(за моторна возила), пумпа за моторно уље (за 

моторна возила), турбине, распршивачи (делови 

мотора и машина), погонски точкови (делови мотора 

и машина); погонски ланци (делови мотора и 

машина); посуде за уље за аутомобиле; цилиндри 

мотора за аутомобиле; мотори брисача 

ветробранског стакла за копнена возила; ремење 

вентилатора за моторе и машине, алтернатори, 

магнети за паљење мотора, стартери мотора и 

машина; уређаји против загађења за моторе и 
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машине, пригушници за аутомобилске моторе, 

издувни радијатори за хлађење мотора и машина код 

аутомобила, заптивни спојеви, каишеви за моторе и 

машине; пумпа за воду за возило, хидрауличне 

команде за машине, моторе и стројеве; пнеуматске 

команде за машине, моторе и стројеве; кондензатори 

ваздуха; универзални зглобови, радилица 

аутомобилског мотора, брегасто вратило 

аутомобилског мотора, замајац аутомобилског 

мотора, амортизер, клипњаче за машине, моторе и 

стројеве, регулатори брзине за машине, моторе и 

стројеве, заптивни елемент машина, опрема за 

подмазивање; калемови за паљење мотора са 

унутрашњим сагоревањем.  

8  чекићи; шрафцигери; клешта; сетови гедора; 

подесиви и фиксни кључеви; турпије за дрво и метал; 

тестере; длета; пробијачи за ексере, игле за 

пробијање, пробијачи за траке; налазачи клинова; 

кламерице; клешта за скидање изолације са жица, 

резачи жица и стезаљке; алати за затезање матица и 

шрафова; алат за затезање сврдла и сврдла; либеле; 

стеге, менгеле; појасеви за алат и торбице за алат; 

вишенаменски помоћни алати, клешта, резачи за 

жице, склопива гедора, маказе са опругом, 

шрафцигери, турпија, отварач за флаше / лименке, 

тестера за дрво, прстен за везице.  

9  апарати и инструменти научни, наутички, 

геодетски, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), за помоћ 

(спашавање) и за обуку за употребу у области 

аутомобила; апарати за снимање, дискови за 

снимање; електричне батерије и акумулатори; радио 

и телевизијски апарати, читачи дискова за звук, 

амперметри, против-провални упозоравајући 

апарати, разводне кутије за осветљење, каблове и 

жице, прекидачи струјног кола, брзинометри, 

електрични отварачи врата, електрични калеми, 

електрични терминали и прекидачи, мерачи 

потрошње воде, течности и горива, апарати за 

мерење нагиба и метри, микрочипови, термостати, 

системи за паљење и делови, апарати за проверу 

брзине возила; апарати и инструменти за 

телекомуникације, телефони укључујући мобилне и 

целуларне телефоне, преноснике, пријемнике, 

микропроцесоре, рачунаре за употребу у области 

аутомобилске индустрије, рачунарске софтвере за 

употребу у области аутомобилске индустрије; 

навигациони системи за моторна возила; систем 

глобалног позиционирања (гпс уређај) укључујући 

рачунаре; преноснике, пријемнике, и погоне мрежног 

интерфејса; систем за локацију моторног возила, 

уређаји за аутоматско даљинско обавештавање о 

активирању ваздушног јастука, микрочипови, 

контролери; апарати за производњу, репродукцију, 

пренос и снимање звука и видеа и делови за њих из 

области возила, укључујући радио, телевизијске 

системе и системе за забаву и информационе 

системе; звучници, појачала, модеми; видео 

монитори, лцд дисплеји; опрема за електронске 

игрице; апарати за алармирање, упозоравање, 

сигнализацију и информисање у вези са радом 

возила и опасностима; алкалне и литијумске 

батерије, инвертери; акумулатори, електрични, за 

возила, кућишта за акумулаторе; монитори за 

рачунаре за употребу у области аутомобилске 

индустрије; компаси; навигациони апарати за возила; 

системи глобалног позиционирања (гпс); апарати за 

праћење за возила; инструменти за мерење за 

употребу у области аутомобилске индустрије; 

уређаји за мерење нагиба, компаси за одређивање 

правца; мерачи километраже за возила, аутоматски 

индикатори ниског притиска у гумама возила, 

управљачки аутоматски апарати за возила; мерачи 

притиска, индикатори температуре, тахометри, 

апарати за дијагностику, не за медицинске сврхе; 

оптичка стакла; полупроводници; соленоидни 

вентили, сензори, не за медицинску сврху; наочаре, 

наиме наочаре за сунце, наочаре за вид, 

офталмолошки оквири и кутије за њих; ланци, 

везице, кутије за наочаре и други додаци за наочаре; 

електронски уређаји, наиме, читачи за музику које се 

могу преузети, електронски организатори, 

електронски уређаји за локацију, мерачи притиска у 

гумама, празни усб уређаји, футроле за лаптоп 

компјутере; играни филмови, фотографски слајдови, 

стакла против заслепљивања, заштитна и сигурносна 

стакла и сочива; радио станице, телевизори, 

примопредајници, сигнална и упозоравајућа светла и 

уређаји; рефлектујуће плоче и траке које се носе за 

спречавање несрећа у саобраћају, упозоравајући 

троуглови и други знакови који се користе у случају 

квара на возилу; сигурносне јакне, заштитни 

шлемови и одећа, апарати за роњење, маске за 

роњење, маске за пливање, наочаре за пливање; 

системи и делови за паљење; аларми, апарати за 

сигнализацију и упозоравање; звучници; симулатори 

вожње возила; магнети; телекомуникациони апарати 

и инструменти; мобилни телефони; делови и додаци 

за мобилне телефоне из ове класе; навлаке за 

мобилне телефоне; навигациони системи за моторна 

возила; системи и уређаји за аутоматско 

обавештавање о активирању ваздушних јастука у 

возилу; рачунарски софтвер за употребу у моторном 

возилу; рачунарски софтвер за употребу у трговини 

и индустрији моторних возила; кутије и носачи за 

компакт дискове и/или траке; јединице за 

електронске дисплеје за возила; камере и радио 

станице; софтвери који се могу преузимати путем 

интернета и бежични уређаји за употребу у области 

аутомобилске индустрије; софтвер који се може 

преузимати у виду апликације за мобилни телефон за 
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употребу у области аутомобилске индустрије; 

електрична напајања за возила; уређаји за пуњење 

батерије код електричних возила; електрични 

апарати за контролу крстарења и системи за 

управљање возилима; електрични апарати за 

контролу сигурности за употребу у области 

аутомобилске индустрије; електрични уређаји за 

закључавање и сигурност; електрични апарати за 

контролу струје; камере и сензори за моторна возила; 

системи за осветљавање за моторна возила; магнетни 

носачи података; аудио, видео, рачунарске и 

ласерске траке, дискови, компакт дискови, касете и 

кертриџи; апарати за снимање звука, апарати за 

снимање видеа; видео игре и компјутерске игре; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

музички снимци који се могу преузимати; футроле за 

мобилне телефоне; навлаке за мобилне телефоне; 

држачи прилагођени мобилним телефонима; апарати 

за дијагностику код моторних возила и њихови 

делови, укључујући меморијске картице; прикључак 

за електронски алат за дијагностичко тестирање 

возила; електронски снимачи за употребу са 

рачунарским системима моторних возила; 

рачунарски програм за читање, дијагнозу и анализу 

делова возила и система рада возила; електронски 

модули на возилу за пренос информације о 

дијагностици и радном стању возила; електронски 

уређај за очитавање емисије мотора; софтвер за 

уређај за дијагностику моторних возила; софтвер 

апликација за повезивање возача возила и путника и 

за усклађивање услуга превоза; софтвер за употребу 

у планирању, надзору и контроли градског 

саобраћаја; рачунарски софтвер који омогућује 

комуникацију између возила и са њим повезаним 

уређајима; лични дигитални асистенти (пда); 

снимљени рачунарски софтвер који се може 

користити за обраду гласовних команди и за 

стварање аудио одговора на гласовне команде; 

снимљени рачунарски софтвер који омогућава 

употребу мобилног телефона без руку путем 

гласовних команди и препознавања гласа; снимљени 

компјутерски софтвер који омогућава комуникацију 

између возила и са њим повезаних уређаја; 

електронске контроле за олакшавање полу-

аутономне вожње моторног копненог возила, које се 

продају као његов саставни део; батерије, електричне 

батерије, ћелије за гориво, пуњачи батерија, батерије 

за возила, електричне батерије за возила, ћелије 

горива за возила; модуларни систем батерија за 

напајање електричних возила који садржи више 

подесивих батерија; батерије за напајање 

електричних возила које се могу допуњавати.  

11  апарати за осветљење, грејање, климатизацију, 

уређаји за хлађење ваздуха, уређаји против 

заслепљивања аутомобила, лампе, сијалице, 

рефлектори; уређаји за одмагљивање и одлеђивање 

прозора, измењивачи топлоте, радијатори (грејање), 

уређаји за грејање ваздуха, уређаји и инсталације за 

осветљење, вентилациони уређаји, уређаји за 

одмагљивање и одмрзавање прозора; измењивачи 

топлоте, радијатори; акумулатори топлоте, калемови; 

инсталације за филтрирање ваздуха, клима уређаји за 

возила, кондензатори гаса, исушивачи ваздуха, 

одлеђивачи за возила, батеријске лампе, клима 

уређаји, лампе и сијалице; грејачи, радијатори, 

електрични вентилатори, одвлаживачи, уређаји за 

осветљење; лампе на електрични погон, на батерије 

или на гас; фењери; упаљачи за паљење логорске 

ватре, грилова, роштиља, камина, осветљења за 

шаторе; рамови и стакла за лампе; електрични 

апарати за грејање или на гас, уређаји за производњу 

паре и за кување, наиме, рингле за кување, шпорети, 

роштиљи, грејачи ваздуха, електрични штедњаци 

или на плин за кување, плочасти грејачи (плотне), 

џепни грејачи; ручни фрижидери; апарати за 

сушење; фенови за косу; преносни тушеви, преносни 

тоалети; електрични уређаји који имају грејни 

елемент и компоненту која емитује звучни талас за 

привлачење и уклањање инсеката, рефлектори за 

возила; аутомобилски фарови.  

12  моторна копнена возила, наиме аутомобили, 

спортска теренска возила, камиони, комбији, мотори 

за њих и њихови делови; авиони; чамци; каравани и 

приколице; бицикли; електрични бицикли; мотори за 

моторна возила; моторцикли; моторни чамци, 

хеликоптери, електрични возови за железничка 

возила, гуме за возила, приколице за бицикле; возила 

на водоников погон; возила на погонско гориво; 

електрични мотори за копнена возила; електрична 

возила; мјењачи за копнена возила; погонски 

агрегати за копнена возила; заменљиве погонске 

јединице за копнена возила.  

14  сатови, игле за ревере, дугмад за манжетне, 

часовници, зидни часовници, инструменти за мерење 

времена, штоперице, будилници, накит, привесци, 

прстење; дијаманти, драго камење; племенити 

метали и њихове легуре и производи од племенитих 

метала или пресвучени њима; кутије за накит; 

каишеви за сатове, спремници, посуђе и други 

производи од племенитих метала; трофеје и плакете.  

16  налив пера и хемијске оловке, оловке, свеске, 

бележнице; постери; календари; цртежи који се 

копирају на подлогу; штампани материјали; 

приручници, брошуре, и каталози који се односе на 

карактеристике и контроле, рад, одржавање, сервис и 

поправку и техничке чињенице и спецификације 

моторних возила; канцеларијски прибор, 

регистратори, фасцикле, материјали за паковање, 

наиме кутије; рекламни материјал, плакати и 

фигурице од папира, фотографије, штампане 

репродукције, наиме, литографска штампа, слике, 

изложбени албуми, дневници, мапе, прибор за 
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писање и цртање, маркери, гумице за брисање, 

лењири за цртање, шестари за цртање; шаблони од 

папира, наставни материјали за обуку; етикете за 

поклоне; украсни папир, траке, машне, етикете и 

налепнице, плочице са хватаљком за листове папира, 

бележнице или белешке, дописнице, разгледнице 

(честитке), комплети за сликање, бојанке; папирне 

салвете, папирни столњаци, позивнице, налепнице, 

подметачи, заставе и транспаренти (банери) од 

папира, подметачи за чаше од папира, поштанске 

марке (колекционарство), часописи.  

17  обојене, ламиниране, или пластичне фолије које 

одбијају топлоту за употребу на прозорима возила, 

фолије за затамњење стакала на возилима, пластичне 

фолије које нису за увијање; гумени прстенови, 

материјали за дихтовање, одбојници за амортизацију 

удара од гуме, заптивачи за цеви, хемијске смеше за 

поправку пукотина, заптивачи, спојнице, заптивке, 

материјали за кочионе облоге делимично прерађени, 

смеше за спајање заптивки; спојни прикључци за 

цеви, неметални, пластичне цеви, пластичне плоче, 

пластични стубови, пластичне траке; савитљиве 

цеви; изолациони материјали за задржавање топлоте, 

смеше за спречавање зрачења топлоте, материјали за 

звучну изолацију, даске и цеви за топлотну 

изолацију; изолациони материјали; пуњења за 

проширења на спојевима, материјали за паковање од 

гуме или пластике.  

18  ранчеви, џепни новчаници, актовке, кутије за 

визит карте, ручни пртљаг, поштарске торбе, 

цилиндричне текстилне торбе, путне торбе за одећу, 

пртљаг, путне торбе за кратка путовања, велике 

женске торбе са ручкама, кишобрани, новчаници, 

сандуци, кофери и путне торбе; производи од коже и 

имитације коже, укључујући торбе за атлетику, 

спортске торбе, ременици за ношење беба, торбе за 

плажу, торбе за књиге, торбе за пелене, ранчеви за 

камповање, торбе за теретану, платнене торбе, 

школске торбе, торбице за ношење око струка, 

руксаци, торбице за ношење на боковима, торбе за 

куповину, велики новчаници, ручне торбице, торбе 

које се носе преко рамена, торбе за козметику, актен 

ташне, футроле за кредитне картице, футроле за 

пасоше, футроле за кључеве, новчаници за ситан 

новац; козметичке торбице; сунцобрани; штапови за 

ходање, торбе за ношење; ознаке за пртљаг; торбице 

за кључеве и кутије за визит карте, каишеви, кожне 

торбе за алат.  

20  неметални ланчићи за кључеве, неметални 

привесци за кључеве, неметални држачи за кључеве, 

неметални прстенови за кључеве, неметалне ознаке 

за кључеве, плочице са бројевима које нису од 

метала, пластични беџеви са именом, рамови за 

слике, пластичне заставе, јастучићи за седишта, 

хоклице, столице, јастуци, јастучићи за столице; 

столови; натписи; сандуци за играчке; вешалице за 

одећу, куке за одећу; стаклене кугле са снегом; ситна 

пластична роба, наиме, заптивни прстенови, закивци, 

запушачи, шрафови, матице и делови за њих, 

подлошке, опруге, стезне чауре, клинови, навртци, 

назубљени дискови, неметалне спојнице, калемови, 

држачи, цеви и споне за каблове; инструмент табле, 

седишта и сигурносни појасеви; постоља за 

кишобране, вреће за спавање за камповање; душеци 

на надувавање, столице за камповање, расклопиве 

столице; јастуци и декоративни јастучићи; шаторски 

кочићи који нису од метала, полице за лонце и 

тигање; намештај, огледала, производи који не 

припадају другим класама од дрвета, плуте, трске, 

рогоза, врбовог прућа, шкољки, ћилибара, седефа; 

вреће за спавање, неметална бурад, радни столови 

(клупе), неметалне плочице са бројевима, декорације 

од пластике за храну, идентификационе наруквице, 

неметалне, неметална опрема за намештај, опрема за 

врата, неметална; порцеланске кваке; ручке за фиоке, 

намештај, кревеци; колевке; преносиве колевке; 

столови за пресвлачење; високе столице за бебе; 

столице за љуљање;  носиљке за бебе; столови за 

превијање беба; прекривачи, јастуци, јоргани за 

кревете; сандуци; огласне табле и сталци; навлаке за 

одећу (за чување); столице за лежање (лигештули); 

сламке за пиће; вентилатори за личну употребу; 

корпе за ношење ствари; наслони за главу; табле за 

држање кључева; ормарићи са бравицама; браве; 

плакати од дрвета или пластике; декоративне зидне 

плоче; статуе и фигурине од дрвета, воска, гипса или 

пластике; паравани; неметални сталци за боце.  

21  стакларија, шоље, термо посуде за напитке за 

путовања, боце и чутуре; прибор и кутије за 

домаћинство и кухињу (које нису од племенитих 

метала или премазане њима); чешљеви и сунђери; 

четке (изузев кичица); стакло, необрађено или 

полуобрађено [осим грађевинског стакла]; кутије 

направљене од кристала, стаклено посуђе за напитке, 

посуде од кристала за домаћинство, посуде од 

порцелана за домаћинство, посуде од грнчарије за 

домаћинство, чаше за пиће од порцелана, чаше за 

пиће од грнчарије, чаше за пиће од стакла, мирисни 

испариви распршивачи, пудријере не од племенитог 

метала, модели моторних возила од кристала као 

декоративни детаљи, чачкалице, стакло за прозоре 

возила, стаклено посуђе за напитке, чаше од 

пластике или стакла, крчази, зделе, тањири, 

подметачи, шоље за кафу; сетови за шећер и павлаку; 

чаше за пиће за новорођенчад; посуде за колаче; 

фигурице од керамике, стакла и порцелана; посуде за 

кување кафе [џезве], не-електричне; канта за 

искоришћен папир; пластичне канте; сталци за 

прибор за туширање; кутије за чај; модле за колаче; 

сетови за послуживање торте; чутуре [пљоске]; 

шејкери за коктеле; термоизоловане посуде за храну 

или пиће; ножеви за колаче, вадичепови; пластичне 
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боце за воду, празне; декантери, боце и чутуре за 

пиће; стоно посуђе [изузев кашика, виљушки, 

ножева]; кухињске потрепштине, укључујући 

оклагије, шпатуле, стругаче, жице за мућење, посуде 

за сапуне, посуде за храну и кутије за храну; посуђе 

за кување, укључујући лонце, тигање, посуде за 

кување кафе, шољице, прибор за кување, роштиље 

(кухињски прибор), игле за одећу, роштиљ рукавице; 

рукавице за рерну, преносиве посуде и кутије за 

новац и храну, пиће, накит, производе за личну негу, 

производе за чишћење, производе за домаћинство и 

кухињу; предмети за чишћење, метле, четке за 

прашину, посуде за прашину, крпе за прашину, крпе 

за чишћење, преносиве кадице за бебе, лавори 

(посуде) за прање, кавези за кућне љубимце; звонца 

покретана ветром; вазе; канте за заливање; саксије; 

кашике за обување ципела; отварачи за флаше; 

посуде за мешање соли и бибера, посуде за колаче и 

бомбоне, држачи кашика, подметачи, послужавници, 

држачи за салвете, сервирне кашике, фрижидери за 

пиће, посуде за воду и напитке, преносиви сандуци 

за лед, кофе за лед, посуде за лед, држачи за боце, 

шољице од папира и пластике, тањири, декоративни 

предмети и уметничка дела од стакла, порцелана или 

грнчарије, дршке, куке; декоративно обојено стакло, 

корпе; канте за смеће; знакови, значке и амблеми од 

стакла или порцелана; преносни фрижидери, 

штапићи за коктеле; топлотно изоловане посуде за 

храну и пиће. 

22  шатори, ужад, неметална; џакови за транспорт и 

складиштење материјала у расутом стању.  

24  пешкири, ћебад, заставице од тканине за голф; 

текстил и роба од текстила; прекривачи, јоргани, 

јастуци за кревете, постељина, пешкири, текстил за 

купатило, наиме пешкири за лице; значке, заставе и 

транспаренти од тканине; непричвршћени 

прекривачи за намештај; прекривачи за јастуке; 

покривачи који се пуне полистиренским пелетима за 

формирање седишта и јастука; текстилни прекривачи 

за намештај; завесе од текстила и тканине, марамице, 

постељина за домаћинство, чаршави за кревет, 

јоргани за кревет, јастучнице, зидна таписерија од 

текстила, ролетне од текстила, завесе, прекривачи за 

столове, туш завесе; пластичне заставице, крпе за 

посуђе; барски пешкири и отирачи, укључујући 

барске простирке са гуменом полеђином.  

25  одећа, укључујући кецеље, капе, капуте, свечане 

мушке кошуље, рукавице, кошуље за голф, шешире, 

јакне, кравате, поло мајице, одећу за кишу, кабанице, 

огртаче, шалове, одећу за спавање, папуче, визир 

качкете, доње делове тренерке, дукс мајице, џемпере, 

мајице; покривала за главу, обућа, кошуље, 

пуловери, ветровке, чарапе, доњи веш, одела за 

вожњу, радни комбинезони, одела, женске чарапе, 

чарапе и плетена трикотажа, шортсеви, блузе, горњи 

делови одеће (топови), елегантне панталоне, 

панталоне, сукње, хаљине, пелерине, кишни мантили, 

свечани прслуци, плетени одевни предмети, грејачи за 

врат, собни огртачи, бадемантили, одећа за децу и 

новорођенчад, портикле, одећа за свечане прилике, 

спортска одећа, активна одећа, одећа за слободно 

време, одевни предмети за спавање, кардигани, 

прслуци, џепне марамице, каишеви, рукавице, рукавице 

без прстију, женске најлонске чарапе, фармерке, одевни 

предмети који се носе око врата, кравате, одећа за 

купање, манжетне, и обућа укључујући ципеле, 

сандале, чизме, патике.  

26  копче за каиш које нису од племенитих метала, 

значке за одећу, које нису од племенитих метала.  

27  отирачи, аутотеписи, прекривачи за подове 

укључујући отираче и тепихе.  

28  игре, играчке, ствари за игру и спортска опрема, 

возила играчке, бицикли играчке, електрични 

бицикли играчке; штапови за голф, лоптице за голф, 

торбе за голф, торбе за штапове за голф, рукавице за 

голф, држачи лоптица за голф, направе за поравнање 

земље, игре, играчке, ствари за игру и спортска 

опрема које припадају овој класи; рукавице за спорт, 

апарати и производи за вежбање и физички тренинг; 

играчке за развој које припадају овој класи; подлоге 

за игре; коњи за љуљање; аутомобили играчке, 

макете аутомобила и фрикциони аутомобили за 

употребу на стазама играчкама и делови за њих; 

слагалице; торбе специјално прилагођене за спортску 

опрему, возила играчке на даљинско управљање, 

фрикциона возила играчке и играчке комплети за 

израђивање макета; друштвене игре, ручне 

рачунарске игрице; балони, лутке, плишане играчке, 

чигре, маске играчке, игре на табли, коцке (играчке), 

кућице за лутке, ролшуе и скејтборди, клизаљке, 

даске за сурф, пераја за пливање, љуљашке; жице и 

мреже за спортску опрему, игре и рекете; рекети за 

тенис, сквош, падел; стреличарска опрема, опрема за 

атлетику; лопте, рукавице, штитници, палице, 

штапови, голф палице, ознаке и постоља (држачи), 

сва напред наведена роба за употребу у спортским 

играма; штитници за тело, штитници за колена и 

штитници за зглобове, сва напред наведена роба за 

употребу у свакој врсти игре; опрема за 

планинарење, стрељаштво, мачевање, гимнастику и 

за бокс; шипке и опрема за вежбање са механичким 

управљањем; штапови, канапи, удице, примаме и 

мамци, пловци, олово и калемови, сва напред 

наведена роба за риболов; скије, штапови за скијање; 

карте за играње, електронске игре.  

34  артикли за пушаче, упаљачи за цигаре и цигарете 

(који нису за сувоземна возила), држачи за цигаре, 

кесе за дуван, кутије за цигарете (табакере), држачи 

за дуван, пепељаре, дуванске луле, чистачи за 

дуванске луле, држачи за шибице, кремени за 

упаљаче, течни гас у боци (резервоару) за упаљаче за 

пушаче, сигурне шибице.  
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35  оглашавање, промотивне услуге и услуге односа 

са јавношћу у вези са моторним возилима, 

спортовима који укључују моторна возила и 

индустријом моторних возила; услуге велепродаје и 

малопродаје које припадају овој класи у вези са 

продајом моторних возила и делова и опреме за 

моторна возила; оглашавање, промотивне услуге и 

услуге односа са јавношћу у вези са забавним, 

културним и спортским догађајима; услуге онлајн 

малопродаје путем рачунарске софтверске 

платформе за управљање повезаношћу преузетих 

софтверских апликација са електричним, 

информационим и забавним системима моторних 

возила; услуге пословног управљања и 

консултантске услуге; пословно управљање, 

организација и консултација; пружање пословних 

информација; пружање пословних информација 

путем веб странице; агенције за увоз и извоз; 

промоција продаје за друге; маркетинг; управљање 

онлајн тржиштем за купце и продавце роба и услуга; 

дељење рекламног и материјала за оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; пословне услуге у вези са превозом робе и 

услуга; управљање програмима лојалности 

потрошача; услуге продаје путем лицитације; услуге 

малопродаје возила и делова и опреме за возила и 

малопродаја услуга за возила; услуге онлајн 

малопродаје возила и делова и опреме за возила и 

малопродаја услуга за возила.  

36  услуге осигурања и финансијске услуге; 

финансирање куповине на лизинг; спонзорисање 

забавних, културних и спортских догађаја и учесника 

у истим; клириншке услуге за финансијске 

трансакције и усаглашавање финансијских 

трансакција путем глобалне рачунарске мреже; 

услуге финансијског саветовања и консултација; 

финансијски и новчани послови, наиме пружање 

финансијских информација, финансијско управљање 

и финансијске анализе; пружање финансијских 

информација; пружање финансијских информација 

електронским путем из области моторних возила; 

финансијско саветовање у вези са позајмицама; 

финансијске услуге, наиме ауто кредити; 

финансијско саветовање у вези са уговорима о 

финансирању и гаранцији моторних возила, 

некретнина, непокретности, стамбених објеката, 

станова, пословне зграда и имовине, кућних апарата, 

канцеларијске опреме, намештаја и остале робе; 

услуге осигурања и финансијске услуге из области 

осигурања имовине, некретнина, приватне имовине, 

осигурања од последица несрећног случаја и 

животних осигурања, као и изградње, реновирања, 

преуређивања зграда; услуге кредитних картица; 

услуге хипотека на непокретности; лизинг моторних 

возила; услуге агенција за промет некретнинама; 

услуге процене и инспекције некретнина; услуге 

изнајмљивања и закупа некретнина; финансирање 

куповине и кредита за моторна возила; финансијске 

процене возила.  

37  одржавање, поправка и сервисирање моторних 

возила и мотора; услуге дијагностичке поправке и 

одржавања моторних возила; услуге пројектовања 

кочионих система, серво система и других делова 

(компонената); одржавање, сервисирање и поправка 

делова и опреме за моторна возила; услуге хитне 

поправке моторних возила на путу; инсталација, 

одржавање, поправка и сервисирање система и 

уређаја за откривање, обавештавање и праћење 

провале и крађе возила.  

38  услуге телекомуникација, укључујући 

електронски пренос гласовних датотека, порука и 

података; услуге телекомуникација у вези са 

откривањем, обавештавањем и праћењем моторних 

возила; услуге бежичних мобилних телефона; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; пренос звука, слика 

и текста преко интернета; услуге електронског 

билтена путем интернета; телеграфске услуге; 

телефонска комуникација путем интернетских 

линија; пренос порука помоћу рачунара; пружање 

информација у вези са саопштавањем података 

(укључујући пружање информација путем бежичних 

или кабловских комуникационих мрежа); услуге 

комуникације путем сателита; електронска пошта; 

омогућавање телекомуникационих веза путем 

рачунарских терминала; услуге комуникације путем 

мрежа са наплатом; емитовање; телевизијско 

емитовање; емитовање кабловске телевизије; радио 

емитовање; омогућавање приступа веб страници на 

интернету у сврху друштвеног умрежавања; услуге 

причаоница; услуге интернетског емитовања; услуге 

комуникације путем рачунара и мобилних 

електронских уређаја; омогућавање приступа 

рачунарским, електронским и онлајн базама 

података; електронски пренос података, порука и 

информација; пружање услуга онлајн форума за 

комуникацију о темама од општег интереса; 

омогућавање приступа онлајн комуникационим 

линковима путем којих се корисници веб страница 

преусмеравају на друге локалне и глобалне веб 

странице; олакшавање приступа веб страницама 

других помоћу универзалних података за 

пријављивање; омогућавање приступа онлајн 

причаоницама и електронским огласним таблама; 

услуге емитовања звучних, текстуалних и видео 

записа преко рачунара или других комуникационих 

мрежа, наиме отпремање, објављивање, 

приказивање, означавање и електронски пренос 

података, информација, аудио и видео записа; 

пружање услуга интернет комуникација; 

омогућавање телекомуникационе везе између 
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моторних возила и централне станице; услуге 

комуникација путем рачунарских терминала; услуге 

комуникација путем оптичких мрежа; услуге 

комуникација путем мобилних телефона; пружање 

информација из области телекомуникација; 

омогућавање телекомуникацијских повезивања на 

глобалну рачунарску мрежу; омогућавање приступа 

базама података; омогућавање корисничког приступа 

глобалним рачунарским мрежама; сателитски 

пренос; пренос порука и слика помоћу рачунара; 

стриминг (проток) података; пренос дигиталних 

датотека; пренос електронске поште; пренос видеа на 

захтев; слање порука.  

39  пружање информација о стању на путу и 

саобраћају и информација у вези са оперативним 

статусом возила и упозорењима у возилима; 

пружање информација о локацији и правцу кретања 

возила, укључујући пружање наведених 

информација уз помоћ сателитских навигационих 

система; пружање информација о путу и саобраћају; 

усмеравање возила помоћу рачунара; изнајмљивање, 

закуп и лизинг моторних возила и делова, опреме и 

резервних делова за моторна возила; пружање 

информација о локацији и правцу кретања возила; 

услуге транспорта и складиштења; преузимање и 

достава моторних возила; изнајмљивање моторних 

возила; транспорт, паковање, складиштење, 

сакупљање, достава моторних возила, кућних 

апарата, намештаја, канцеларијске опреме и друге 

робе; услуге уклањања запослених; изнајмљивање 

копнених моторних возила, бицикала и моторних 

бицикала, скутера и бицикала; услуге дељења 

копнених возила, услуге превоза путника и терета.  

40  производња горивих ћелија; производња 

моторних возила и делова за моторна возила.  

41  услуге наставе и припремање обуке, укључујући 

услуге наставе и обуке из области моторних возила, 

мото спортова и индустрије моторних возила; услуге 

наставе из области производње, дистрибуције, 

превоза, употребе, поправке и одржавања моторних 

возила и делова за моторна возила; настава и обука 

возача; услуге резервација за забавне догађаје и 

весеља; планирање, организовање и извођење 

забавних, спортских и културних догађаја, 

укључујући организовање и извођење забавних, 

спортских и културних догађаја у вези са моторним 

возилима, мото спортовима и индустријом моторних 

возила; организација турнира и такмичења; 

организација и продукција емисија и наступа уживо; 

организација друштвених догађаја; снимање, 

продукција и дистрибуција филмова, видео и аудио 

записа, радио и телевизијских програма; 

омогућавање приступа са рачунарске мреже онлајн 

сликама, видео записима, музици и играма, које се не 

могу преузети; забава уживо; менаџмент догађаја; 

продукција телевизијских програма, телевизијских 

програма за мобилне телефоне и радио програма; 

продукција радио и телевизијских програма за 

интернет и друге медије; услуге стављања на 

располагање мултимедијалних забавних програма 

путем телевизијских, широкопојасних, бежичних и 

онлајн услуга; омогућавање приступа електронским 

издањима, која се не могу преузети, са глобалне 

рачунарске мреже; организовање и одржавање 

забавних догађаја у сврху прикупљања средстава; 

организовање забавних, спортских и културних 

догађаја у сврхе прикупљања прилога за добротворне 

фондове; услуге у добротворне сврхе, наиме настава и 

припремање обуке; пружање информација у области 

образовања; пружање информација о спортским 

играма; настава, обука; организовање и вођење 

семинара; услуге позајмљивања књига у ; омогућавање 

приступа онлајн електронским публикацијама; 

преводилачке услуге; клупске услуге, забавне и 

образовне; организовање такмичења возача моторних 

возила и тркачких аутомобила; пружање информација у 

области забаве и разоноде возачима и путницима 

возила; пружање информација у области образовања 

возачима и путницима возила; пружање услуга у 

области забаве и разоноде возачима и путницима 

возила; услуге спортских објеката; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање опреме за игре; услуге 

зоолошких вртова; обезбеђивање модела за уметнике; 

организовање лутрије.  

42  пружање метеоролошких информација и 

информација о опасностима на путу; софтвер као 

услуга (саас) за употребу у аутомобилској 

индустрији; омогућавање онлајн приступа мрежно 

заснованом рачунарском софтверу у вези са 

аутомобилском индустријом; омогућавање онлајн 

приступа мрежно заснованим апликацијама за 

употребу у аутомобилској индустрији; омогућавање 

коришћења онлајн софтвера за аутомобилску 

индустрију који се може преузети; хостинг софтвера 

и база података за употребу у аутомобилској 

индустрији; хостинг софтвера као услуга (саас) за 

аутомобилску индустрију; платформа као услуга 

(паас) са рачунарском софтверском платформом за 

контролу корисника који омогућавају привремено 

коришћење онлајн софтвера за аутомобилску 

индустрију који се не може преузети; омогућавање 

приступа онлајн рачунарским базама података и 

онлајн базама података које се могу претраживати из 

области аутомобилске индустрије; дизајн и развој 

рачунарског софтвера за моторна возила; пружање 

свих напред наведених информација возачима и 

путницима у моторним возилима путем глобално 

позиционирајућих система и сателитске технологије; 

истраживање и развој из области аутомобила; 

тестирање исправности возила; услуге даљинског 

надзора које се пружају у поправци и одржавању 

моторних возила.  
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45  откривање и праћење крађе возила помоћу 

електронских система; услуге консијержа, 

организовање личних обавеза и услуге резервисања 

за друге, услуге праћења украдених возила; 

безбедносне услуге; услуге хитне помоћи на путу, 

укључујући отварање брава, проналажење и праћење 

украдених возила; услуге у вези са обезбеђењем 

возила у виду проналажења украдених моторних 

возила, укључујући омогућавање даљинског 

успоравања возила путем електронског уређаја у 

моторном возилу.  
 

(210) Ж- 2021-1144 (220) 29.06.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Јован Обрадовић, Војводе Степе 331,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) беж, тамно беж, жута, златна, окер, бела, тамно 

плава.  

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(210) Ж- 2021-1181 (220) 06.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-

EAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар 

Милутина Миланковића 1ж, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11  

(511) 35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција узорака; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање, 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; 

компјутерско управљање подацима; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

испитивање јавног мњења; проналажење особља, 

промоција продаје за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница, прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; он лајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

писање рекламних текстова; организовање модних 

ревија у промотивне сврхе; пружање пословних 

информација путем интернет странице; писање 

текстова за рекламненамене; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спортских догађаја, циљни 

маркетинг.  

38  слање порука, комуникације мобилним телефонима, 

комуникација преко рачунарских терминала, пренос 

порука и слика посредством рачунара, пренос 

електронске поште, форуми (причаонице) на 

друштвеним мрежама, омогућавање приступа 

рачунарским базама података, пренос честитки путем 

интернета; пренос видео садржаја на захтев.  

41  услуге разоноде; услуге забављача; организовање 

такмичења; клупске услуге ( забавне или образовне), 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; услуге дискотека; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; организовање 

изложби за културне или образовне потребе; 

организовање спортских такмичења; планирање 

забава (забава); организовање и вођење радионица 

(обука); организовање такмичења у лепоти; 

организовање балова; услуге ноћних клубова 

(забава), услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација које се не могу 

преузимати; организовање и спровођење концерата; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

омогућавање коришћења он-лајн видео записа који 

се не могу преузимати; услуге стављања на 

располагање филмова који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; организовање 

костимираних забавних догађаја.  
 

(210) Ж- 2021-1190 (220) 07.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 
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(540) 

MANHATTAN 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-1193 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA, 

Максима Горког 20, 24000, Суботица, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 19.07.02; 19.07.10; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07  

(591) зелена, жута, бела, беж.  

(511) 3  хигијенски препарати и тоалетни производи; 

нарочито шампони, купке, сапуни, марамице 

натопљене козметичким лосионима.  

16  картонска и пластична амбалажа за паковање и 

штампане ствари за хигијенске препарате и тоалетне 

производе; нарочито шампоне, купке, сапуне, 

марамице натопљене козметичким лосионима.  
 

(210) Ж- 2021-1194 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA, 

Максима Горког 20, 24000, Суботица, RS 

 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 19.07.02; 19.07.10; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07  

(591) плава, розе, бела, зелена, беж.  

(511) 3  хигијенски препарати и тоалетни производи; 

нарочито шампони, купке, сапуни, марамице 

натопљене козметичким лосионима.  

16  картонска и пластична амбалажа за паковање и 

штампане ствари за хигијенске препарате и тоалетне 

производе; нарочито шампоне, купке, сапуне, 

марамице натопљене козметичким лосионима.  
 

(210) Ж- 2021-1195 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA, 

Максима Горког 20, 24000, Суботица, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 19.07.02; 19.07.10; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07  

(591) плава, розе, бела, зелена, беж.  

(511) 3  хигијенски препарати и тоалетни производи; 

нарочито шампони, купке, сапуни, марамице 

натопљене козметичким лосионима.  

16  картонска и пластична амбалажа за паковање и 

штампане ствари за хигијенске препарате и тоалетне 

производе; нарочито шампоне, купке, сапуне, 

марамице натопљене козметичким лосионима.  
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(210) Ж- 2021-1196 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Лабораторија Иванчић и син д.о.о., Ресавска 76, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 25.07.06; 25.07.23; 25.07.25; 27.05.01  

(511) 5  биоциди; дезинфекциона средства за 

хигијенске сврхе; репеленти за инсекте.  
 

(210) Ж- 2021-1197 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building, 

Market Square, P.O. Box 3175, Road Town.tortola, VG 

(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.01; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.07  

(591) тамно зелена; светло зелена; браон, жута.  

(511) 32  пива; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење пића; 

енергетски напици.  
 

(210) Ж- 2021-1198 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building, 

Market Square, P.O. Box 3175, Road Town.tortola, VG 

(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 19.03.03; 26.13.25; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.07  

(591) браон, наранџаста, тамно зелена, светло зелена, 

жута.  

(511) 34  цигарете, цигаре; филтери за цигарете; 

тегле за дуван; упаљачи; цигарете које садрже замене 

за дуван које нису за медицинске сврхе; футроле за 

цигаре; футроле за цигарете; папир за цигарете; 

врхови цигарета; дуван; дуванске врећице; књиге 

папира за цигарете.   
 

(210) Ж- 2021-1199 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building, 

Market Square, P.O. Box 3175, Road Town.tortola, VG 

(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 10.01.12; 25.01.05; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, сива.  

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

тегле за дуван; упаљачи; цигарете које садрже 

замену за дуван а нису за медицинске сврхе; футроле 

за цигарете; футроле за цигаре; папир за цигарете; 

врхови цигарета; дуван; дуванске врећице; књиге 

папира за цигарете.   
 

(210) Ж- 2021-1200 (220) 08.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) TRINIDAD DOO ZA POZORIŠNU 

PRODUKCIJU I DOKUMENTARNE FILMOVE 

NOVI SAD, Булевар Михајла Пупина 20/1, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Маја Омерагић Пантић, Булевар 

Михајла Пупина 20/1, 21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

дистрибуција рекламног материјала; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање за сценске уметнике; консултације у вези 

са пословним организовањем; консултације у 

пословном управљању; оглашавање на отвореном; 

услуге односа са медијима; услуге односа са 

јавношћу; рекламирање; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; саветодавне услуге у 

пословном управљању; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем интернет странице; 

изнајмљивање огласног простора; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; писање рекламних текстова; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

тражење спонзорства; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; производња рекламних филмова; 

маркетинг; писање текстова за рекламне намене; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; услуге малопродаје уметничких дела 

од стране уметничких галерија.  

41  академије [образовне]; услуге разоноде; 

изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање сценског декора; забава посредством 

радија; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање и вођење образовних форума 

уживо; пружање услуга у области образовања; 

продукција радио и телевизијских програма; 

продукција представа; продукција музике; 

позоришна продукција; извођење представа 

варијетеа; извођење представа уживо; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијскох студија; 

клупске услуге [забавне или образовне]; планирање 

забава [забава]; резервисање седишта за приредбе, 

свечаности; изнајмљивање аудио опреме; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; писање сценарија; писање сценарија, 

изузев за рекламне сврхе; компоновање музике; 

услуге ноћних клубова [забава]; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге агенција за 

продају карата [разонода]; услуге диск џокеја; услуге 

дискотека; писање песама; писање текстова*; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и спровођење 

концерата; организовање костимираних забавних 

догађаја; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; фотографисање; производња филмова, који 

нису рекламни филмови.  

43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге барова; услуге ресторана.  
 

(210) Ж- 2021-1242 (220) 15.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

11000, Београд 

(540) 

FITOPIN 

(511) 5  хемијски производи који се употребљавају у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива 

за земљу и супстрате; ђубрива за употребу у 

пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2021-1246 (220) 15.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Младен Бркљач, Богдана Гавриловића 48, 

Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 07.01.01; 24.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10  

(591) црвена, црна.  

(511) 29  месо, риба, живина и дивљач, месне 

прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја, 

млеко и млечни производи, јестива уља и масти.  

31  пољопривредни, вртларски и шумски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семе; живе 

животиње; свеже воће и поврће; семе; природне 

биљке и цвеће; храна за животиње; слад.  

32  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
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33  алкохолна пића (изузев пива). 

43  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(210) Ж- 2021-1247 (220) 12.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ALUNA DOO NOVI SAD, Булевар цара Лазара 

46, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Наташа Ботић, Јована Бошковића 2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела.  

(511) 44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе и 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства; услуге салона лепоте.  
 

(210) Ж- 2021-1249 (220) 16.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Monus d.o.o. Beograd, Александра Дубчека 14, 

Београд-Земун, RS 

(540) 

EAST SLIMS 

(511) 16  штампана амбалажа, штампане ствари и 

материјал за дуван; дуван за замотавање; производе 

од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; 

филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.   

34  дуван; дуван за замотавање; производи од дувана; 

дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за 

цигарете; шибице; цигарете; цигаре.   

35  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана; 

дувана за замотавање; производа од дувана; дувана 

за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете; 

шибица; цигарета; цигара.   
 

(210) Ж- 2021-1252 (220) 16.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) BRAND ACADEMY DOO PALIĆ, Јосипа 

Колумба 33, 24413, Палић, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

GORSHTAK 

(511) 32  безалкохолна пића; безалкохолни напици; 

пива.  

33  алкохолна пића, изузев пива; ликери; битери (горка 

алкохолна пића); коктели на бази алкохолних пића.  

35  оглашавање; рекламирање; трговина на велико и 

трговина на мало у вези са безалкохолним пићима, 

безалкохолним напицима, пивом, алкохолним 

пићима, ликерима, битерима (горким алкохолним 

пићима), коктелима на бази алкохолних пића.  
 

(210) Ж- 2021-1253 (220) 16.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.01.08; 02.01.23; 24.17.05; 25.01.01; 

26.04.18; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

27.07.01; 28.05.00; 29.01.15  

(591) зелена, црвена, црна, плава, браон, сива, бела, 

жута, наранџаста.  

(511) 5  дијететски суплементи и дијететски 

препарати; додаци исхрани који садрже витамине; 

витамински препарати; додаци исхрани који се 

првенствено састоје од магнезијума.  
 

(210) Ж- 2021-1254 (220) 16.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) DELHAIZE LE LION / DE LEEUW, Société en 

commandite par actions / Commanditaire 

vennootschap op aandelen, Rue Osseghem 53, 1080 

Molenbeek Saint-Jean, BE 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 03.01.02; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 9  апликацијски софтвер за паметне телефоне; 

софтвер који се може преузимати; софтверске 

платформе; магнетне картице.  

16  папир; папирни картон; картон; штампане ствари; 

новине; књиге; упутства; промотивне брошуре; 

лифлети; купони; публикације; магазини; 

периодични часописи; каталози; билтени; проспекти; 

претплатне карте (немагнетне); кредитне картице 

(немагнетне); картице лојалности (немагнетне).  

20  намештај, огледала, рамови; контејнери за 

складиштење или транспорт који нису од метала.  

35  управљање комерцијалним пословима, пословна 

администрација, пословне и/или рекламне 

информативне услуге; пословна администрација 

картица за нефинансијску употребу за развијање 

лојалности купаца; услуге организовања такмичења 

у рекламне сврхе; организација промотивних 

операција за развијање лојалности купаца, 

промотивне кампање; презентација и демонстрација 

производа и услуга у промотивне или рекламне 

сврхе; услуге оглашавања; дистрибуција рекламних 

порука на свим медијима, укључујући дигиталне 

медије, и рекламног материјала (летака, флајера, 

штампаних материјала, узорака); управљање 

рачунарским датотекама; административно 

управљање куповином производа и / или услуга на 

интернету; административно управљање акцијама за 

развијање лојалности купаца и системима бонуса.  

36  додељивање бонуса или поена, сразмерно 

плаћеним износима приликом куповине 

(финансијске услуге); издавање вредносних ваучера 

у облику поклон ваучера и купона; издавање ваучера 

за попуст и других сличних ваучера који имају 

новчану вредност; услуге обраде плаћања путем 

ваучера лојалности; издавање вредносних ваучера за 

награђивање лојалност купаца; услуге штедње, 

укључујући у оквиру програма лојалности купаца, 

такође и путем шема финансијских бонуса.  

39  транспорт; паковање и складиштење робе.  

41  образовање, забава; услуге клубова (забава или 

образовање); организовање такмичења у образовне 

или културне сврхе.  

43  услуге хране и пића (храна).  
 

(210) Ж- 2021-1255 (220) 16.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) DELHAIZE LE LION / DE LEEUW, Société en 

commandite par actions / Commanditaire 

vennootschap op aandelen, Rue Osseghem 53, 1080 

Molenbeek Saint-Jean, BE 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје,  

Мајке Јевросиме 53, 11000, Београд 

 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 9  апликацијски софтвер за паметне телефоне; 

софтвер који се може преузимати; софтверске 

платформе; магнетне картице.  

16  папир; папирни картон; картон; штампане ствари; 

новине; књиге; упутства; промотивне брошуре; 

лифлети; купони; публикације; магазини; 

периодични часописи; каталози; билтени; проспекти; 

претплатне карте (немагнетне); кредитне картице 

(немагнетне); картице лојалности (немагнетне).  

20  намештај, огледала, рамови; контејнери за 

складиштење или транспорт који нису од метала.  

35  управљање комерцијалним пословима, пословна 

администрација, пословне и/или рекламне 

информативне услуге; пословна администрација 

картица за нефинансијску употребу за развијање 

лојалности купаца; услуге организовања такмичења 

у рекламне сврхе; организација промотивних 

операција за развијање лојалности купаца, 

промотивне кампање; презентација и демонстрација 

производа и услуга у промотивне или рекламне 

сврхе; услуге оглашавања; дистрибуција рекламних 

порука на свим медијима, укључујући дигиталне 

медије, и рекламног материјала (летака, флајера, 

штампаних материјала, узорака); управљање 

рачунарским датотекама; административно 

управљање куповином производа и / или услуга на 

интернету; административно управљање акцијама за 

развијање лојалности купаца и системима бонуса.  

36  додељивање бонуса или поена, сразмерно 

плаћеним износима приликом куповине 

(финансијске услуге); издавање вредносних ваучера 

у облику поклон ваучера и купона; издавање ваучера 

за попуст и других сличних ваучера који имају 

новчану вредност; услуге обраде плаћања путем 

ваучера лојалности; издавање вредносних ваучера за 

награђивање лојалност купаца; услуге штедње, 

укључујући у оквиру програма лојалности купаца, 

такође и путем шема финансијских бонуса.  

39  транспорт; паковање и складиштење робе.  
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41  образовање, забава; услуге клубова (забава или 

образовање); организовање такмичења у образовне 

или културне сврхе.  

43  услуге хране и пића (храна).  
 

(210) Ж- 2021-1256 (220) 19.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Makpharm D.O.O, Trnjanska cesta 37/1, 10000, 

Zagreb, HR 

(740) Адвокат Чорић Дарко, Краљице Наталије 68, 

11000, Београд 

(540) 

HYPLAXY 

(511) 5  лекови за лечење лупуса; лекови за лечење 

дерматолошких стања; лекови за лечење артритиса.  
 

(210) Ж- 2021-1270 (220) 20.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(300) 36232  15.07.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

ISLAND CASCADE 

(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- 2021-1271 (220) 21.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

FEEL THE FUSION 

(511) 9  рачунарски софтвер; апликативни софтвер; 

софтвер за рачунарске игре; софтвер за 

комуникацију, умрежавање и социјално умрежавање; 

апликације за мобилне телефоне; рачунарске игре 

које се могу преузимати са интернета; рачунарске 

игре; рачунарски програми за видео игре; 

интерактивни рачунарски софтвер; рачунарски 

програми за интерактивну телевизију и за 

интерактивне игре и/или квизове; дистрибуција и 

пренос медијских садржаја; софтвер за виртуелну и 

проширену стварност; аудио и музички садржај који 

се може преузети; снимљени и преносиви медији; 

делови и опрема за горе поменуту робу.  

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. 

38  стриминг музике; стриминг аудио и медијског 

садржаја путем електронских комуникационих 

мрежа; стриминг аудио, визуелног и аудиовизуелног 

материјала путем глобалне рачунарске мреже; услуге 

причаоница; размена мултимедијалних порука путем 

глобалне рачунарске мреже; информисање, 

консултације и саветовање у вези са горе наведеним 

услугама.  
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41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; организовање и 

спровођење музичких представа и концерата уживо; 

организовање и спровођење забавних активности и 

догађаја; организовање квизова, игара и такмичења; 

извлачења награда; организовање и спровођење 

такмичења за забаву; услуге електронских игара које 

се пружају путем глобалне рачунарске мреже и на 

интернету; пружање рачунарских игара на мрежи; 

интернет игре које се не могу преузети; 

интерактивне игре и такмичења на интернету; 

информисање, консултације и саветовање у вези са 

горе наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2021-1273 (220) 21.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA 

"LIBERTATEA", Жарка Зрењанина 7, 26000, 

Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 16  новине; периодичне публикације.  

35  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи.  

41  онлајн издавање електронских књига и часописа.  
 

(210) Ж- 2021-1274 (220) 21.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) dm drogerie markt doo za trgovinu Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 181, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Вељко Нешић, адвокатска канцеларија 

Прица и партнери, Кнеза Милоша 23, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.04  

(591) тамно плава.  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.   

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   

30  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и 

другијестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, 

прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини, 

конзервисано зачинско биље; сирће, сос ови и други 

додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(210) Ж- 2021-1278 (220) 21.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава и бела  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; адитиви за прање 

веша; препарати за прање веша; детерџенти за прање 

веша; течности за прање веша; препарати за 

намакање веша; супстанце за прање веша; средства 

за испирање веша; етерична уља као мириси за 

употребу приликом прања веша; мирисни препарати 

за употребу приликом прања веша; сапуни и гелови; 

производи за испирање и препарати за омекшавање; 

омекшивачи за веш.  

5  препарати за уништавање гамади за употребу 

приликом прања веша; фунгициди, хербициди; 

гермициди; средства за дезинфекцију за употребу у 

домаћинству; средства за дезинфекцију за употребу 

приликом прања веша; средства за дезинфекцију за 

употребу приликом испирања веша; гермицидни 

детерџенти; сапуни и детерџенти са дезинфекционим 

дејством; средства за дезинфекцију за употребу у 

домаћинству.  
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(210) Ж- 2021-1279 (220) 21.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) BRIDGE D.O.O. , Карађорђева 65, 11000, 

Београд-Савски венац, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BRIDGE 

(511) 42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; консултантске 

услуге у области рачунарског софтвера; изнајмљивање 

и давање у закуп софтвера; консултантске услуге у 

области информационих технологија, рачунара; услуге 

технолошких истраживања; услуге рачунарског 

програмирања; услуге заштите рачунарског софтвера; 

услуге заштите у вези са приступом интернету или 

базама података или веб сајтовима широм света; 

складиштење информација у бази података; услуге 

информисања, саветовања и консултација у вези са 

свим претходно поменутим услугама; све претходно 

наведено у области онлајн заштите брендова и 

садржаја.  
 

(210) Ж- 2021-1280 (220) 21.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Jet Aviation Management AG, Obstgartenstrasse 

27, CH-8302 Kloten, CH 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.01; 26.11.02; 27.05.21; 28.05.00  

(511) 37  поправка, сервисирање, чишћење, 

одржавање, модификација, пуњење горивом, и 

опремање авиона; гаражне услуге за поправку и 

одржавање ваздухоплова.  

39  превоз путника и робе ваздухопловом; најам и 

чартеровање ваздухоплова; лизинг ваздухоплова; 

аеродромске услуге које садрже салоне за путнике и 

пилоте; ваздухопловне такси услуге; складиштење 

ваздухоплова.  
 

(210) Ж- 2021-1287 (220) 23.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Зоран Павловић, Панте Срећковића 25,  

11050, Београд, RS 

(540) 

HELP Heruka's Learning & People 

Analytics Platform 

(511) 35  вођење послова; пословно управљање; 

помоћ у раду и управљању предузећима и у вођењу 

послова предузећа.41  образовне услуге; припремање 

обуке; услуге везане заазвијању менталних 

способности других лица (образовање) организовање 

(приређивање) и вођење семинара.  
 

(210) Ж- 2021-1289 (220) 23.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEAK  

(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- 2021-1290 (220) 23.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

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

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

Gyeonggi-do, KR 
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(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 27.05.01; 27.05.09  

(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- 2021-1291 (220) 23.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) DEBELI MEDVED, Булевар Михајла Пупина 

103, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 08.05.03; 26.04.18; 

26.04.24; 27.03.03; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.15  

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

(511) 29  виршле и кобасице у кукурузном и 

пшеничном тесту на штапићу; виршле; кобасице; 

паниране кобасице; помфрит; прстенови од лука 

(поховани лук); моцарела сир; чедар сир.  

30  хлеб, пецива; колачи.  

43  услуге снек-барова; услуге ресторана; услуге 

припремања хране и пића.  
 

(210) Ж- 2021-1293 (220) 23.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Energoglobal doo Futog, Фрушкогорска 57, 

21410, Футог, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.07; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01  

(591) црвена #ДЕ2927, бордо #ДФ2027  

(511) 7  агрегати за резервно напајање; генератори 

електричне енергије.  

37  инсталирање, одржавање и поправка машина.  
 

(210) Ж- 2021-1297 (220) 20.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36, 37230, 

Александровац, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.10; 25.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.10; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена, зелена.  

(511) 33  алкохолна пића (изузев пива) - вино.  
 

(210) Ж- 2021-1298 (220) 20.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 
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(731) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36, 37230, 

Александровац, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.10; 25.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.10; 

28.05.00; 29.01.02; 29.01.03  

(591) жута, зелена.  

(511) 33  алкохолна пића (изузев пива) - вино.  
 

(210) Ж- 2021-1299 (220) 23.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Денис Хаџибулић, Ул. 411 број 2, 36300, Нови 

Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 11.03.25; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.02  

(591) златна, жута.  

(511) 43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивањ просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

кетеринг хране и пића; резервисање привременог 

смештаја; услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски); услуге барова; услуге дечијих јаслица; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге кафеа; 

услуге кафетерија; услуге личног шефа кухиње; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге 

ресторана; услуге мотела; услуге хотела.  
 

(210) Ж- 2021-1320 (220) 27.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 04.05.02; 23.01.01; 23.05.05; 24.01.25; 

26.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15  

(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно 

плава, бела, светло сива, тамно сива, циклама, црна, 

светло зелена, тамно зелена.  

(511) 5  дијететски суплементи и дијететски 

препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који 

садрже витамине; минерални додаци за исхрану за 

људе; витамински и минерални додаци за исхрану за 

децу; витамински препарати за децу; додаци за храну 

који се састоје од амино киселина; витамински и 

минерални препарати; дијететски препарати за децу; 

пробиотски препарати за медицинску употребу; 

додаци за исхрану у праху.  
 

(210) Ж- 2021-1321 (220) 27.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Dongguan Suofei Intelligent Technology Co., 

Ltd., Room 102, No. 5, Huayu Street, Changlong, 

Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong 

Province, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

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

(511) 9  компјутерске периферне јединице; тастатуре 

за рачунаре; миш [рачунарска периферна опрема]; 

навигациони инструменти; слушалице; кутије за 

звучнике; батерије, електричне; фотографска камера; 

интегрисана кола; апарати за даљинско управљање; 

футроле за паметне телефоне; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне.  
 

(210) Ж- 2021-1322 (220) 27.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 
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(731) ShenZhen Houshuxia Technology Co., LTD, 

Rm 203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park, 

Jianshe East Road, TSinghua Community, Longhua 

Street, Longhua District, Shenzhen, CN 

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

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09  

(511) 9  усб флеш дискови; сталци прилагођени за 

лаптоп рачунаре; футроле за паметне телефоне; 

заштитне фолије прилагођене за паметне телефоне; 

слушалице бубице; кутије за звучнике, преносиви 

мултимедијални плејери; сталци прилагођени за 

мобилне телефоне; усб каблови; пуњачи батерија; 

преносни пуњачи; слушалице; штапови за селфи 

(ручни моноподи); материјали за електричне водове 

(жице, каблови); електричне батерије; паметне 

наруквице (мерни инструменти); тастатуре за 

рачунаре, мишеви (периферија рачунара); 

микрофони; мрежна чворишта (хубови); држачи 

мобилних телефона прилагођени за употребу у 

аутомобилима; тахографи; електрични адаптери; 

електричне утичнице; мрежни рутери; паметни 

сатови.  

11  сијалице, електричне; апарати и инсталације за 

осветљавање; сигурносне лампе; машине за 

припрему кафе, електричне; фенови за косу; 

инсталације за филтрирање ваздуха; апарати за 

пречишћавање гаса; инсталације за пречишћавање 

воде; џепни грејачи; упаљачи; лампе; вентилатори 

(за климатизацију); електрични вентилатори за личну 

употребу; овлаживачи ваздуха; фрижидери; стоне 

лампе.  

35  оглашавање; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

унапређење продаје за друге; услуге агенција за увоз 

и извоз; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; проналажење особља; 

оптимизација претраживача за унапређење продаје; 

израда извода са рачуна; презентација робе; 

комерцијална администрација лиценцирања роба и 

услуга трећих лица.  
 

(210) Ж- 2021-1323 (220) 28.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FEROZOMAL 

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететски 

суплементи и дијететски препарати; додаци исхрани; 

додаци исхрани који садрже витамине; минерални 

додаци за исхрану за људе; витамински и минерални 

додаци за исхрану; витамински препарати; 

витамински и минерални препарати; мултивитамини; 

додаци за исхрану у праху; додаци исхрани који се 

првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са 

хранљивим материјама који се првенствено састоје 

од гвожђа.  
 

(210) Ж- 2021-1324 (220) 28.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 24.17.02; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 30  тестенина; макарони; резанци; инстант 

резанци; шпагети; вермићели; квасац; прашак за 

пециво; преливи за салату; мајонез; сирће; кечап и 

сосови (додаци храни); смрзнуто тесто; смрзнута 

парата; сладолед; смрзнути воћни дезерти; ледени 

дезерти; хлеб; пецива; златни сируп [шећерни 

сируп], меласа; со; сенф; брашно од житарица; 

зачини; течни оброци (на бази житарица и биљни); 

сосови за месо [умаци]; биљни чај; мед.  
 

(210) Ж- 2021-1326 (220) 28.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) STRUCTURA CONCEPT D.O.O., Јужни 

булевар 84, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.15.21; 26.03.01; 26.03.24; 26.04.05; 26.04.24; 27.05.01 

(511) 36  консултантске услуге. 

37  рестаурација, реконструкција у грађевинарству; 

извођење грађевинских радова.  

42  грађевинско пројектовање; архитектонске услуге.  
 

(210) Ж- 2021-1327 (220) 28.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo, Јукићева 53, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

MELNOT 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-1328 (220) 28.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

P&G PROFESSIONAL 

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша; препарати за чишц́ење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; сапуни; препарати за 

прање посуђа, марамице за препарате за чишц́ење; 

адитиви за прање веша; препарати за прање веша; 

детердженти за прање веша; течности за прање веша; 

препарати за намакање веша; супстанце за прање 

веш; средства за испирање веша; етерична уља као 

мириси за употребу приликом прања веша; мирисни 

препарати за употребу приликом прања веша; сапуни 

и гелови; производи за испирање и препарати за 

омекшавање; омекшивачи тканине; потпури; тамјан; 

уља за парфеме и мирисе; мирисна водица за 

употребу у домац́инству и за употребу на тканинама; 

миришљава дрвца; ароматични препарати; етерична 

уља.  

5  антибактеријски сапун; дезинфекциони сапун; 

дезинфицијенси за хемијске тоалете; средства за 

дезинфекцију у хигијенске сврхе; антибактеријска 

средства за прање руку; препарати за уништавање 

гамади за употребу приликом прања веша; биоциди, 

фунгициди; хербициди; гермициди; препарати за 

уништавање вируса; сапуни и детердженти са 

хигијенским дејством; средства за хигијену за 

употребу у домац́инству; средства за дезинфекцију 

за употребу у домац́инству; средства за 

дезинфекцију за употребу приликом прања веша; 

средства за дезинфекцију за употребу приликом 

испирања веша; гермицидни детердженти.  

(210) Ж- 2021-1329 (220) 28.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO 

MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска бб, 22300, 

Стара Пазова, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.04.02; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) 6  браварски производи, производи од обичних 

метала, нарочито мали метални грађевински 

производи, цевчице и цеви од метала, преносиве 

металне конструкције, металне цеви за завесе, 

металне гарнишне, алуминијумски профили, 

алуминијумски ланчићи, ситни делови од 

алуминијума и других метала, алуминијумски 

поклопци, прозорске ролетне од метала, ролетне од 

челика, метални граничници за заустављање врата, 

металне шарке за велика врата, шипке за металне 

ограде, прозорске ременице, резе за прозорске 

оквире, окови за прозоре, звекири за врата, метални, 

капци, затварачи, од метала, крилни прозори од 

метала, рамови за прозоре од метала, рамови, 

кућишта, за врата од метала, оквири врата од метала, 

делови од метала за намештај, делови од метала за 

кревете, делови за врата од метала, метални 

рукохвати за каду, метални граничници за прозорске 

оквире, метални граничници за врата, метални 

носачи за намештај, метални оквири камина (полице 

над камином).  

17  унутрашње прозорске ролетне од пвц-а; 

гарнишне од пвц-а; пластични ситни делови; 

пластични ланчићи; пластични поклопци.  

22  спољне ролетне од текстила; надстрешнице, 

цираде од текстила; цираде; мреже за камуфлажу; 

шатори; пресвлаке за возила; текстилна влакна; траке 

за увијање и везивање које нису од метала; 

надстрешнице, цираде од синтетичког материјала; 

једра за пловидбу; платно за једра.  

26  чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе; 

баршунасте ресе; кукице; копче; кићанке 

(галантерија); украсне кићанке (помпони); набори, 

украси (чипкани); розете (галантерија); еластичне 

траке, ластиши; узице и гајтани за обрубљивање; 

траке за причвршћивање; траке за завесе; апликације; 
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апликације за украшавање текстилних производа 

које се лепе топлотом; декоративни привесци (осим 

за накит, прстенове за кључеве или привеске за 

кључеве).  

27  простирке за купатила; прекривачи за подове; 

покривачи за подове од винила; отирачи; тапете; 

текстилне тапете; отирачи за врата; теписи, ћилими; 

неклизајуће простирке; украсне зидне декорације, 

нетекстилне; подметачи за тепихе; подне простирке, 

отпорне на ватру, за камине и роштиље; простирке за 

јогу.  

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; објављивање рекламних 

текстова; рекламирање; рекламирање на радију; 

рекламирање преко телевизије; услуге рекламних 

агенција; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на рачунарској мрежи; писање 

рекламних текстова; услуге посредовања у трговини; 

дизајнирање рекламног материјала; писање текстова 

за рекламне намене.  

42  дизајн ентеријера (уређење унутрашњег 

простора); индустријски дизајн; услуге дизајнирања 

паковања; унутрашњи дизајн.  
 

(210) Ж- 2021-1330 (220) 28.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO 

MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска бб, 22300, 

Стара Пазова, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.19; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црна.  

(511) 6  браварски производи, производи од обичних 

метала, нарочито мали метални грађевински 

производи, цевчице и цеви од метала, преносиве 

металне конструкције, металне цеви за завесе, 

металне гарнишне, алуминијумски профили, 

алуминијумски ланчићи, ситни делови од 

алуминијума и других метала, алуминијумски 

поклопци, прозорске ролетне од метала, ролетне од 

челика, метални граничници за заустављање врата, 

металне шарке за велика врата, шипке за металне 

ограде, прозорске ременице, резе за прозорске 

оквире, окови за прозоре, звекири за врата, метални, 

капци, затварачи, од метала, крилни прозори од 

метала, рамови за прозоре од метала, рамови, 

кућишта, за врата од метала, оквири врата од метала, 

делови од метала за намештај, делови од метала за 

кревете, делови за врата од метала, метални 

рукохвати за каду, метални граничници за прозорске 

оквире, метални граничници за врата, метални 

носачи за намештај, метални оквири камина (полице 

над камином).  

17  унутрашње прозорске ролетне од пвц-а; 

гарнишне од пвц-а; пластични ситни делови; 

пластични ланчићи; пластични поклопци.  

22  спољне ролетне од текстила; надстрешнице, 

цираде од текстила; цираде; мреже за камуфлажу; 

шатори; пресвлаке за возила; текстилна влакна; траке 

за увијање и везивање које нису од метала; 

надстрешнице, цираде од синтетичког материјала; 

једра за пловидбу; платно за једра.  

26  чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе; 

баршунасте ресе; кукице; копче; кићанке 

(галантерија); украсне кићанке (помпони); набори, 

украси (чипкани); розете (галантерија); еластичне 

траке, ластиши; узице и гајтани за обрубљивање; 

траке за причвршћивање; траке за завесе; апликације; 

апликације за украшавање текстилних производа 

које се лепе топлотом; декоративни привесци (осим 

за накит, прстенове за кључеве или привеске за 

кључеве).  

27  простирке за купатила; прекривачи за подове; 

покривачи за подове од винила; отирачи; тапете; 

текстилне тапете; отирачи за врата; теписи, ћилими; 

неклизајуће простирке; украсне зидне декорације, 

нетекстилне; подметачи за тепихе; подне простирке, 

отпорне на ватру, за камине и роштиље; простирке за 

јогу.  

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; објављивање рекламних 

текстова; рекламирање; рекламирање на радију; 

рекламирање преко телевизије; услуге рекламних 

агенција; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на рачунарској мрежи; писање 

рекламних текстова; услуге посредовања у трговини; 

дизајнирање рекламног материјала; писање текстова 

за рекламне намене.  

42  дизајн ентеријера (уређење унутрашњег 

простора); индустријски дизајн; услуге дизајнирања 

паковања; унутрашњи дизајн.  
 

(210) Ж- 2021-1332 (220) 29.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) МХЕ ВЛАДИЋИ 1 НОВА Д.О.О., Јужни 

булевар 120, 11000, Београд, RS 
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(740) Dušica Knežević, Нехруова 144/1a, 11070,  

Нови Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.05.10; 26.05.16; 26.05.17; 26.05.18; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава све нијансе, зелена, бела.  

(511) 4  електрична енергија.  

40  производња енергије.  
 

(210) Ж- 2021-1333 (220) 29.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Udruženje građana Košnica Dorćol, Господар 

Јованова 69, стан 1, 11000, Београд-Стари Град, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; 

организовање и вођење културних, едукативних и 

креативних радионица; организовање и вођење 

културних, музичких, образовних и спортских 

активности и манифестација за децу и одрасле; 

едукација у области екологије и заштите животне 

средине; организовање активности из области 

екологије; организовање педагошких и психолошких 

радионица.  
 

(210) Ж- 2021-1334 (220) 29.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Udruženje građana Košnica Dorćol, Господар 

Јованова 69, стан 1, 11000, Београд-Стари Град, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 27.01.04; 27.05.17; 27.05.22; 28.05.00  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; 

организовање и вођење културних, едукативних и 

креативних радионица; организовање и вођење 

културних, музичких, образовних и спортских 

активности и манифестација за децу и одрасле; 

едукација у области екологије и заштите животне 

средине; организовање активности из области 

екологије; организовање педагошких и психолошких 

радионица.  
 

(210) Ж- 2021-1335 (220) 29.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша; препарати за чишц́ење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; сапуни; препарати за 

прање посуђа, марамице за препарате за чишц́ење; 

адитиви за прање веша; препарати за прање веша; 

детердженти за прање веша; течности за прање веша; 

препарати за намакање веша; супстанце за прање 

веш; средства за испирање веша; етерична уља као 

мириси за употребу приликом прања веша; мирисни 

препарати за употребу приликом прања веша; сапуни 

и гелови; производи за испирање и препарати за 

омекшавање; омекшивачи тканине; потпури; тамјан; 
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уља за парфеме и мирисе; мирисна водица за 

употребу у домац́инству и за употребу на тканинама; 

миришљава дрвца; ароматични препарати; етерична 

уља.  

5  антибактеријски сапун; дезинфекциони сапун; 

дезинфицијенси за хемијске тоалете; средства за 

дезинфекцију у хигијенске сврхе; антибактеријска 

средства за прање руку; препарати за уништавање 

гамади за употребу приликом прања веша; биоциди, 

фунгициди; хербициди; гермициди; препарати за 

уништавање вируса; сапуни и детердженти са 

хигијенским дејством; средства за хигијену за 

употребу у домац́инству; средства за дезинфекцију 

за употребу у домац́инству; средства за 

дезинфекцију за употребу приликом прања веша; 

средства за дезинфекцију за употребу приликом 

испирања веша; гермицидни детердженти.  
 

(210) Ж- 2021-1338 (220) 29.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР 

ДОО БЕОГРАД, Ул. Цара Лазара бр. 5А, 11000, 

Београд, RS 

(740) Душан Стојменовић, адвокат, Зрењанински пут 

43ј/10, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 07.01.12; 24.15.13; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.22; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, црвена, тегет, плава.  

(511) 16  проспекти; приручници; формулари 

(штампани); штампане публикације.   

41  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

настава, обука; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; припремање и 

вођење радионица (обука); електронско издаваштво; 

подучавање.   

42  рачунарско програмирање; софтвери у виду 

сервиса (SaaS).   
 

(210) Ж- 2021-1339 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) PHOBOS DOO, Омладинских Бригада 86ж, 

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.07.01; 01.13.05; 27.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна (#000000), светло црвена (#ЦБ4444), 

тамно-црвена (#992828).  

(511) 9  интерактивни забавни софтвер за играње 

видео игара који се може преузети; интерактивни 

забавни софтвер за играње рачунарских игара који се 

може преузети.  

28  акционе играчке; акционе играчке на батерије; 

акционе фигурице играчке; игре, играчке и предмети 

за игру; игре и играчке; игре са замишњеним 

играњем улога.  

41  рачунарски софтвери за видео и рачунарске 

игрице; рачунарски софтвер из категорије видео 

игара; рачунарски софтвер из категорије видео игара 

и приручници у електронском формату који се 

продају као целина; рачунарски софтвер који се 

може преузети; рачунарски софтвер преузет са 

интернета; рачунарски софтвер, снимљени; софтвер; 

софтвер за видео игре; софтвер за виртуелну 

реалност; софтвер за електронске игре; софтвер за 

електронске игре за мобилне телефоне; софтвер за 

игре виртуелне реалности; софтвер за комуникацију 

за повезивање глобалних рачунарских мрежа; 

софтвер за комуникацију за повезивање корисника 

рачунарске мреже; софтвер за приступ интернету; 

софтвери за препознавање гласа; софтвери за 

рачунарске игре, који се могу преузети; софтвери за 

рачунарске игре, снимљени; софтвери и апликације 

за мобилне уређаје; софтвер проширене стварности; 

софтвер проширене стварности за употребу у 

мобилним уређајима; друштвене игре; игре; игре, 

играчке и предмети за игру; игре и играчке; 

програмирање софтвера за видео игрице; 

пројектовање и развој софтвера за видео игрице; 

пројектовање софтвера за видео игрице; развој 

софтвера за видео игрице.  

42  дизајн и развој софтвера за рачунарске игре; 

дизајн и развој софтвера за рачунарске игре и 

софтвера за виртуелну реалност; дизајнирање 

софтвера за рачунарске игре; програмирање 

софтвера за видео игрице; пројектовање и развој 

софтвера за видео игрице; пројектовање софтвера за 

видео игрице; развој рачунарских програма и 
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софтвера за рачунарске игре; развој софтвера за 

видео игрице; развој софтвера за рачунарске игре; 

услуге развоја видео игрица.  
 

(210) Ж- 2021-1340 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) АVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, 

Bridgewater, New Jersey 08807, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

SABRIL 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-1341 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) FMC Agricultural Solutions A/S , Thyborønvej 

78, Harboøre, Ronland, 7673, DK 

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

11000, Београд 

(540) 

LQM 

(511) 5  пестициди; хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-1342 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Дамир Петровић and Стефан Мојсић, 

Иванковачка 6/6, 11000, Београд, RS i Кнез 

Милетина 32/13, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Мојсић Б. Стефан, Влајковићева 12, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава (Пантоне 281 Ц), бела.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; печати са адресом; постери; 

бележнице, нотеси; штампани материјал (висока 

штампа); фасцикле за списе (канцеларијски прибор); 

блокови (канцеларијски материјал); свеске; каталози; 

листови папира (канцеларијски); омоти за папир; 

фасцикле (канцеларијски материјал); омоти 

(канцеларијски материјал); корице (канцеларијски 

материјал); материјали за писање; фотографије 

(штампане); штампани роковници; папир за писање; 

проспекти; налив пера и хемијске оловке 

(канцеларијски прибор); календари; плакати од 

папира или картона; налепнице (канцеларијски 

прибор); летци, флајери; држачи списа, докумената 

(канцеларијски прибор); оловке; кошуљице за списе; 

коверте; кутије за оловке; билтени; папир; жигови 

(печати); оловке са графитном мином (техничке 

оловке); папирне или картонске кутије; папир за 

копирање; инструменти за писање.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

45  правне услуге; адвокатске услуге; правно 

саветовање и заступање; давање стручних правних 

мишљења; правне услуге у вези са непокретностима; 

правне услуге које се односе на коришћење права 

интелектуалне својине.  
 

(210) Ж- 2021-1344 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ORALENT DOO BEOGRAD, Уроша 

Мартиновића број 14/5, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Капетан Мишина 

25, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 24.17.02; 24.17.04; 26.04.24; 27.05.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, бела.  

(511) 3  средства за чишћење зуба и испирање уста; 

средства за чишћење зуба [пасте, гелови, течности]*; 

пасте за зубе*; пасте за избељивање зуба; препарати 

за чишћење зуба.  

10  зубарски апарати и инструменти; варалице 

(цуцле) за бебе; зубарски апарати електрични; 

стругачи за језик; прстенови за правилно ницање 

зуба; глодалице.дуде, варалице за бебе. 

21  главе за електричне четкице за зубе; заменске главе 

за електричне четкице за зубе; конац за чишћење зуба; 

интерденталне четкице; интерденталне четкице за 

чишћење зуба; ручне четкице за зубе; сетови за негу зуба 

који се састоје од четкице и конца за зубе; четкице за 

зубе; четкице за зубе, електричне; четкице за зубе за 

бебе; зубни конац.  

41  услуге пружања обуке; практична настава [обука 

путем демонстрације]; консултовање које се односи 

на организовање и вођење радионица за обуку; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење семинара; организовање и вођење 

образовних семинара; организовање и вођење 

радионица и семинара; издавање електронских 
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онлајн периодичних издања; омогућавање онлајн 

семинара обуке; омогућавање привремене употребе 

онлајн образовних материјала који се не могу 

преузети са интернета; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; онлајн издавање 

електронских новина; онлајн издавање електронских 

часописа; онлајн издавање часописа или дневника 

[услуге веблога].  
 

(210) Ж- 2021-1345 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(300) 35577  03.02.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SUMMER SHUFFLE 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-1346 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) ORALENT DOO BEOGRAD, Уроша 

Мартиновића број 14/5, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Kapetan Mišina 

broj 25, Beograd - Stari grad, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, бела.  

(511) 3  средства за чишћење зуба и испирање уста; 

средства за чишћење зуба [пасте, гелови, течности]*; 

пасте за зубе*; пасте за избељивање зуба; препарати 

за чишћење зуба. 

10  зубарски апарати, електрични; зубарски апарати 

и инструменти; варалице [цуцле] за бебе; дуде, 

варалице за бебе; стругачи за језик; прстенови за 

правилно ницање зуба, глодалице.  

21  главе за електричне четкице за зубе; заменске 

главе за електричне четкице за зубе; конац за 

чишћење зуба; интерденталне четкице; 

интерденталне четкице за чишћење зуба; ручне 

четкице за зубе; сетови за негу зуба који се састоје од 

четкице и конца за зубе; дечије четкице за зубе; 

четкице за зубе; четкице за зубе, електричне; четкице 

за зубе за бебе; зубни конац.  

41  услуге пружања обуке; практична настава [обука 

путем демонстрације]; консултовање које се односи 

на организовање и вођење радионица за обуку; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење семинара; организовање и вођење 

образовних семинара; организовање и вођење 

радионица и семинара; издавање електронских 

онлајн периодичних издања; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; онлајн издавање 

електронских новина; онлајн издавање електронских 

часописа; омогућавање онлајн семинара обуке; 

омогућавање привремене употребе онлајн 

образовних материјала који се не могу преузети са 

интернета; онлајн издавање часописа или дневника 

(услуге веблога).  
 

(210) Ж- 2021-1347 (220) 30.07.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) PHOBOS DOO, Омладинских бригада 86ж, 

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.14; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.25 

(511) 9  интерактивни забавни софтвер за играње 

видео игара који се може преузети; интерактивни 

забавни софтвер за играње рачунарских игара који се 

може преузети.  

28  акционе играчке; акционе играчке на батерије; 

акционе фигурице играчке; игре, играчке и предмети 

за игру; игре и играчке; игре са замишњеним 

играњем улога.  

41  рачунарски софтвери за видео и рачунарске 

игрице; рачунарски софтвер из категорије видео 

игара; рачунарски софтвер из категорије видео игара 

и приручници у електронском формату који се 

продају као целина; рачунарски софтвер који се 

може преузети; рачунарски софтвер преузет са 

интернета; рачунарски софтвер, снимљени; софтвер; 

софтвер за видео игре; софтвер за виртуелну 
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реалност; софтвер за електронске игре; софтвер за 

електронске игре за мобилне телефоне; софтвер за 

игре виртуелне реалности; софтвер за комуникацију 

за повезивање глобалних рачунарских мрежа; 

софтвер за комуникацију за повезивање корисника 

рачунарске мреже; софтвер за приступ интернету; 

софтвери за препознавање гласа; софтвери за 

рачунарске игре, који се могу преузети; софтвери за 

рачунарске игре, снимљени; софтвери и апликације 

за мобилне уређаје; софтвер проширене стварности; 

софтвер проширене стварности за употребу у 

мобилним уређајима; друштвене игре; игре; игре, 

играчке и предмети за игру; игре и играчке; 

програмирање софтвера за видео игрице; 

пројектовање и развој софтвера за видео игрице; 

пројектовање софтвера за видео игрице; развој 

софтвера за видео игрице. 

42  дизајн и развој софтвера за рачунарске игре; 

дизајн и развој софтвера за рачунарске игре и 

софтвера за виртуелну реалност; дизајнирање 

софтвера за рачунарске игре; програмирање 

софтвера за видео игрице; пројектовање и развој 

софтвера за видео игрице; пројектовање софтвера за 

видео игрице; развој рачунарских програма и 

софтвера за рачунарске игре; развој софтвера за 

видео игрице; развој софтвера за рачунарске игре; 

услуге развоја видео игрица.  
 

(210) Ж- 2021-1349 (220) 02.08.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.14; 01.15.17; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17  

(511) 1  ензимски препарати за употребу у 

индустрији детерџената.  

3  препарати за избељивање; препарати за чишћење; 

есенцијална уља; омекшивачи за веш; избељивач за 

веш; препарати за прање веша; уља за чишћење; 

сапун; средства за уклањање мрља.  
 

(210) Ж- 2021-1350 (220) 02.08.2021. 

(442) 30.09.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 08.07.08; 11.03.07; 19.03.05; 27.05.02; 

27.05.10; 29.01.15  

(591) Црвена, плава, жута, браон, сива, бела и црна  

(511) 29  чипс од кромпира.  
 

(210) Ж- 2021-1351 (220) 02.08.2021. 

(442) 30.09.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.15.11; 08.01.14; 08.07.05; 11.03.07; 

19.03.05; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) Црвена, плава, жута, браон, сива, бела и црна  

(511) 30  грицкалице на бази кукуруза.  
 

(210) Ж- 2021-1352 (220) 02.08.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Ninković Aleksandra, Tovilište 36, 12, 11213, 

Beograd, RS 
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(540) 

 

(531) 03.07.16; 03.07.24; 24.09.05; 25.12.01; 26.04.15; 

26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) Светло плава, жута, розе и златна симболизују 

троструки пламен  

(511) 16  постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, албуми, слике, штампани 

материјал, слике урамљене или неурамљене, свеске, 

цртежи, скице, штампане ствари, штампане 

публикације, планови, пројекти портрети, поштанске 

марке, календари, натписи од папира или картона, 

корице за пасоше, музичке честитке, разгледнице, 

летци, флајери, држачи страница књига, папирни и 

картонски материјали за паковање, украсне папирне 

заставице, транспаренти, банери од папира, заштитне 

корице за књиге, папирне или картонске кутије, 

налепнице(канцеларијски прибор ), колекционарске 

сличице. улазнице, подметачи за пивске чаше, 

каталози, фасцикле, омоти за папир, књиге, корице, 

коверте, графички отисци, фотографије, штампани 

роковници.   

21  топлотно изоловане посуде за пића, кригле за 

пиво, стаклене тегле, посуде за пиће, кутије за чај, 

флаше, термоси, боце за пиће за спорт, вазе, 

грнчарија, сервиси, сервиси за чај, шољице, чајници, 

касице прсице, бокали, статуете од порцелана, 

керамике, фљоске, чаше за пиће, тањири за 

једнократну употребу, стони подметачи за јело, 

штедне касице.  

25  капе, женске поткошуље, мушке боксерице, 

пуловери, блузе, кошуље, одећа, шешири, готова, 

конфекцијска одећа, кравате, спољна одећа, кратке 

панталоне бермуде панталоне, шалови, мараме, 

ешарпе као одећа, сукње, опрема за бебе, кецеље, 

пелерине, пиџаме хаљине, јакне, велови, мајице, 

папирни шешири, везена одећа, мараме за главу.  
 

(210) Ж- 2021-1361 (220) 03.08.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) Јован Урошевић, Липа 18, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.03  

(591) светло зелена.  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

оријентација бренда; позиционирање бренда; 

управљање брендом; саветовање у вези са брендом; 

услуге процене бренда; услуге стварања бренда; 

рекламне услуге за стварање корпоративног 

идентитета и идентитета бренда; консултантске 

услуге из области интернет маркетинга; 

консултантске услуге у вези са истраживањем 

тржишта; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на пословно управљање; консултантске 

услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и 

маркетинг; оптимизација интернет странице; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација програма за преглед интернета; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

консултације које се односе на оптимизацију 

софтвера за преглед интернета за промотивне 

продаје; саветовање које се односи на оптимизацију 

софтвера за претрагу интернета; стратегија 

друштвених медија и маркетиншко саветовање; 

пружање маркетиншких услуга из области 

друштвених медија; услуге онлајн маркетинга 

намењене корисницима друштвених мрежа; 

истраживање и анализа маркетиншких активности; 

анализа података добијених истраживањем тржишта; 

вођење маркетиншких истраживања и анализа 

тржишта; анализе података и статистика добијених 

из маркетиншког истраживања; пружање савета који 

се односи на анализу потрошачких навика; услуге 

помоћи, саветовања и консултација у вези са 

анализом пословања; оглашавање; оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; 

израда материјала за оглашавање; оглашавање путем 

банера; припремање услужног оглашавања за друге; 

рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге 

дигиталног оглашавања; услуге оглашавања на 

интернету; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; консултантске услуге које се односе на 

оглашавање; обезбеђивање и изнајмљивање огласног 

простора и материјала за оглашавање; пословно 
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саветовање који се односи на оглашавање; услуге 

оглашавања и рекламних информација пружених 

преко интернета; саветовање из области оглашавања, 

маркетинга и промотивних активности, саветодавне 

услуге и асистенција; вођење, организовање и 

управљање пословањем; анализирање пословног 

управљања; помоћ из области пословног управљања; 

писање маркетиншких текстова 

писање текстова за рекламне намене.  

41  уређивање фотографија; услуге снимања видео 

садржаја; уређивање видео записа; писање текстова.  

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; 

услуге бренд дизајна; консултантске услуге у 

области дизајна рачунарског софтвера; истраживање 

и консултантске услуге које се односе на рачунарски 

софтвер; консултантске услуге које се односе на 

креирање почетних страница и интернет страница; 

консултантске услуге у области програмирања и 

развоја портала електронског пословања; веб дизајн; 

графички дизајн; дизајн производа; дизајн и 

графички дизајн за израду веб сајтова; анализа и 

оцењивање дизајна производа; графички дизајн 

промотивног материјала; дизајн и анализа 

рачунарских система; дизајн и креирање веб сајтова; 

дизајн и развој нових производа; дизајн и хостинг 

веб портала; дизајн софтвера за паметне телефоне; 

саветовање у вези са дизајном; дизајн и 

имплементација веб страница за друге; дизајн и 

одржавање веб сајтова за друге; израда, дизајн и 

одржавање веб сајтова; истраживање, развој, дизајн и 

надоградња рачунарског софтвера; хостинг 

меморијског простора на интернету за складиштење 

дигиталних фотографија; развој софтвера за видео 

игрице.  
 

(210) Ж- 2021-1555 (220) 08.09.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

ARMYSTOP 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2021-1556 (220) 08.09.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

ARKINAZA 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2021-1584 (220) 13.09.2021. 

(442) 30.09.2021. 

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

INNOGAST 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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OБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 
16.08.2021. - 15.09.2021. године 

 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/267 промењена је у "MORAVACEM" d.o.o. 

Popovac, Бранка Ристића 8, Поповац, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/462 промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode 

AG, Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/1098 промењена је у C&A AG, c/o C&A 

Mode AG , Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, 

Switzerland, CH; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/1357 промењена је у CRAFTER d.o.o. 

Beograd, Федерика Фелинија 21, 11070, Београд-

Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/1358 промењена је у CRAFTER d.o.o., 

Федерика Фелинија 21, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/1359 промењена је у CRAFTER d.o.o. 

Beograd, Федерика Фелинија 21, 11070, Београд-

Нови Београд, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 81057 (181) 22.02.2031. 

(210) Ж- 2021-288 (220) 22.02.2021. 

 (151) 16.08.2021. 

(732) LTD "KOMITEX GEO", 2-ya Promyshlennaya 

Str. 10,, 167981,, Syktyvkar, Komi Republic,, RU 

(740) Граовац Д. Зоран, Вучедолска 4/24, 11000, 

Београд 

(540) 

geokom 

(511) Кл. 17:  акрилне смоле, полуобрађене; лепљиве 

траке, које нису за канцеларијску, медицинску и 

употребу у домаћинству; фолије против 

заслепљивања за прозоре [обојене фолије]; фолије за 

затамњење стакла [обојене фолије]; азбест; азбестна 

платна; азбестне облоге; азбестне тканине; азбестни 

филц; азбестна влакна; азбестни картони; азбестни 

конопац; азбестни папир; азбестне сигурносне 

завесе; азбестне плоче; азбестни шкриљци; торбе 

[коверте, кесице] од гуме, за паковање; балата; 

облоге од коре дрвета за звучну изолацију; смеше 

које спречавају зрачење топлоте парних котлова; 

материјали за кочионе облоге, делимично прерађени; 

савитљиве цеви за шаторска платна; угљенична 

влакна, осим за текстилну употребу; материјали за 

заптивање; ацетат целулозе, полупрерађен; хемијске 

смеше за поправљање пукотина; клацкасти вентили 

од гуме; облоге квачила; прикључно црево за 

хладњаке у возилу; гумени гајтани; памучна вата за 

заптивање; цилиндричне спојнице; диелектрици 

[изолатори]; одбојници од гуме; гумени стопери за 

врата; изолационе траке; заптивне траке; лепљиве 

траке; ебонит; калупи од ебонита; еластична 

предива, осим за текстилну употребу; пуњења за 

проширења на спојевима; тканине од фибергласа за 

изолацију; стаклена влакна за изолацију; материјали 

за филтрирање од полупрерађене пластичне фолије; 

материјали за филтрирање од полупрерађене 

пластичне пене; неметалне арматуре цеви за 

компримовани ваздух; арматуре, неметалне, за 

савитљиве цеви; арматуре, неметалне, за круте цеви; 

флексибилна црева, неметална; пловне преграде 

против загађивања; пластична пена за цветне 

аранжмане [полупроизводи]; фолија од прерађене 

целулозе, која није за паковање; металне фолије за 

изолацију; заптивачи; стаклена вуна за изолацију; 

гума, сирова или полуобрађена; гутаперка; црева од 

текстилног материјала; изолационе траке; 

изолационе тканине; изолациони филц; изолационе 

рукавице; изолациони материјали; изолационо уље 

за трансформаторе; изолациона уља; изолационе 

боје; изолациони папир; изолациони гипс; 

изолациони ватростални материјали; изолациони 

лакови; супстанце за изолацију зграда од влаге; 

изолатори; изолатори за каблове; изолатори за 

електричну мрежу; изолатори за железничке пруге; 

неметални спојеви за цеви; латекс [гума]; течна гума; 

кит; лискун, сирови или делимично обрађени; 

минерална вуна [изолатор]; непроводни материјали 

за задржавање топлоте; материјали за амбалажирање 

[облагање, пуњење] од гуме или пластике; испуне од 

гуме или пластике; папир за електричне 

кондензаторе; спојнице за цеви; муфови за цеви, 

неметални; пластична влакна, осим за текстилну 

употребу; пластични влакна за 3д штампу; пластична 

фолија, осим за умотавање; пластичне фолије за 

употребу у пољопривреди; пластичне материје, 

полуобрађене; смеше за спречавање зрачења 

топлоте; ојачавајући материјали за цеви, који нису од 

метала; прстенови од гуме; гумени материјал за 

крпљење гума; гумице за заптивање тегли; гумени 

омоти за заштиту делова машина; гумена једињења; 

гумени чепови; гума, сирова или полуобрађена; 

смеше за спајање заптивки; самолепиве траке које 

нису за канцеларијску, медицинску и употребу у 

домаћинству; одбојници за амортизацију удара од 

гуме; вуна од шљаке [изолатор]; материјали за 

звучну изолацију; затварачи од гуме; синтетичке 

смоле, полуобрађене; синтетичка гума; пластична 

жица за лемљење; нити од пластичних материјала, 

осим за текстилну употребу; гумене нити, осим за 

текстил; вентили од гуме или вулканизованих 

влакана; листови вискозе, који нису за амбалажу; 

вулканизована влакна; подлошке од гуме или 

вулканизованих влакана; заптивни прстенови; црево 

за наводњавање; водоотпорна паковања; материјали 

за дихтовање; гумени граничници за прозоре; 

бентонитне простирке; геомембране; полимерни 

изолациони материјали.  

Кл. 19:  хармоника врата, неметална; акустичне 

плоче, неметалне; рекламни стубови, неметални; 

иситњена пулпа шећерне трске [грађевински 

материјал]; пресована плута за грађевинарство; 

алабастер; алабастер стакло; угаони профили, 

неметални; акваријуми [конструкције]; шљунак за 

акваријуме; песак за акваријуме; сенице [неметалне 

конструкције]; оклопна заштита, неметална; 

блиндирана врата, неметална; вештачки камен; 

азбестни цемент; азбестни малтер; асфалт; асфалтни 

плочници; птичји кавези [конструкције], неметални; 

неметалне балустраде; упозоравајуће ознаке, 

неметалне, несветлеће; греде, неметалне; неметалне 
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инсталације за паркирање бицикала; везива за израду 

брикета; везивни материјал за поправку путева; 

неметалне кадице за птице [конструкције]; битумен; 

битуменски папир за грађевинарство; битуменске 

облоге/премази за кровове; битуменски производи за 

грађевинарство; неметални носачи за 

грађевинарство; рачвасте цеви, неметалне; цигле; 

грађевинско стакло; неметални грађевински 

материјали; неметални грађевински панели; 

грађевински папир; грађевински камен; дрвна грађа; 

преносиве неметалне грађевине; неметалне 

гробнице; бисте од камена, бетона или мермера; 

неметалне кабине за купање; кесони за грађевинске 

радове под водом; кречњачки лапорац; прозорски 

рамови, неметални; дрво за бурад; неметални 

плафони; цемент за високе пећи; цемент за пећи; 

цементне греде; цементне плоче; цемент; сирова 

креда; кокошињци, неметални; заклони на 

димњацима, неметални; лонци на димњацима, 

неметални; цеви димњака, неметалне; димњаци, 

неметални; оплате, неметалне, за грађевинарство; 

глина; клинкер шљунак; катран каменог угља; 

материјали за прављење и заштиту путева; премази 

[грађевински материјали]; бетон; бетонски 

грађевински елементи; украсни рељефни венци за 

грађевине, неметални; ограде против судара, 

сигурносне, неметалне, за путеве; неметалне 

платформе за скакање у воду; неметални рамови за 

врата; неметални панели за врата; врата, неметална; 

одводне цеви, неметалне; сифони [вентили], 

неметални и не од пластике; платформе, неметалне; 

неметалне цеви за вентилационе и климатизационе 

инсталације; земља за цигле; емајлирано стакло, за 

грађевинарство; сајамске кућице; филц за 

грађевинарство; ограде, неметалне; фигурице од 

камена, бетона или мермера; ватросталне опеке; 

шамот; оквири камина, неметални; цементни 

премази за заштиту од ватре; јарболи за заставе 

[конструкције], неметални; опшив, неметални, за 

грађевине; плутајући докови за усидрење чамаца, 

неметални; подне плочице, неметалне; подови, 

неметални; преклопна врата, неметална; ливачки 

калупи, неметални; оквири грађевинских 

конструкција, неметални; дрвене летвице за 

облагање; капије, неметалне; геотекстили; стаклене 

грануле за обележавање путева; гранит; надгробне 

плоче, неметалне; шљунак; надгробни споменици; 

рамови стакленика, неметални; стакленици, 

преносни, неметални; одводне цеви, неметалне; гипс 

[грађевински материјал]; слеме крова; колибе; 

комарници и заштитници од инсеката, неметални; 

изолационо стакло за грађевинарство; неметалне 

жалузине; греде, неметалне; неметалне летве; 

решетке, неметалне; продужни делови за димњаке, 

неметални; поштански сандучићи, зидани; креч; 

кречни камен; неметалне облоге за грађевинарство; 

греде изнад врата, неметалне; макадам; магнезијумов 

цемент; поклопци шахтова, који нису од метала; 

прерађено дрво; мермер; јарболи [стубови], 

неметални; спомен-плоче, неметалне; неметални 

споменици; пристанишни стубови за привез, 

неметални; малтер за грађевине; мозаици за 

грађевине; дрво погодно за обликовање; неметални 

калупи за градњу; калупи за украсне лајсне, 

неметални; знаци, неметални, који нису светлећи и 

механички; оливин за грађевине; спољне ролетне, 

које нису од метала и текстила; кабине за бојење 

распршивањем, неметалне; палисаде, неметалне; 

црепови, неметални; картон за градњу; паркетне 

подне даске; паркет; преграде, неметалне; светлеће 

коцке за поплочавање; блокови за поплочавање, 

неметални; плоче за поплочавање, неметалне; 

преградне цеви, неметалне; пречке за птичје кавезе; 

свињци, неметални; неметалне оплате; неметални 

стубови за грађевинарство; смола; дрвене даске за 

грађевинарство; гипс; пластични ивичњаци за 

травњаке; стакло [прозорско] за грађевинарство; 

постоља, подијуми, прерађени, који нису од метала; 

шперплоча; стрехе [конструкције], неметалне; 

порфир [камен]; стубови, неметални; неметални 

стубови за далеководе; грнчарска глина; монтажне 

куће [комплети], неметалне; подупирачи, неметални; 

кварц; жељезнички прагови, неметални; трска за 

грађевинарство; ватростални грађевински 

материјали, неметални; неметални материјали за 

ојачавање за грађевине; круте цеви, неметалне, за 

грађевинарство; материјали за облагање путева; 

фолије и траке од синтетичких материјала за 

обележавање путева; путокази и саобраћајни знаци, 

несветлећи и немеханички, неметални; горски 

кристал; неметалне платформе за лансирање ракета; 

неметални кровни покривачи; кровни опшиви за 

избацивање воде, неметални; кровни олуци, 

неметални; кровна шиндра; кровни шкриљци; кровне 

плочице, неметалне; кровови, неметални; кровови, 

неметални, који садрже фотонапонске ћелије; гумена 

лежишта за сеизмичку изолација грађевинских 

објеката; грађевински камен, ломљени; непробојно 

стакло; песак, осим ливачког песка; пешчар за 

грађевинарство; цеви од пешчаника; резана грађа; 

скеле, неметалне; гредице [столарија]; шкриљац; 

оплате, неметалне, за бетон; затварачи, неметални; 

сигнални панели, несветлећи и немеханички, 

неметални; силицијум диоксид [кварц]; прагови, 

симсови, неметални; неметални силоси; сребрни 

песак; клизалишта [конструкције], неметалне; 

неметалне плоче за грађевинарство; шљака 

[грађевински материјал]; камен од шљаке; шкриљац; 

прах од шкриљаца; звучно изоловане кабине, 

преносиве, неметалне; штале, неметалне; обојено 

стакло за прозоре; газишта за степенице, неметална; 

степеништа, неметална; статуе од камена, бетона или 
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мермера; камен; улични одводи, неметални; 

неметални састави [делови степеништа]; базени 

[конструкције], неметални; свинг врата, неметална; 

зидани резервоари; катран; катранисане траке за 

грађевинарство; телеграфски стубови, неметални; 

телефонске говорнице, неметалне; теракота 

[грађевински материјал]; подови од плочица, 

неметални; неметалне плочице за грађевинарство; 

ограде за гробнице или споменике , неметалне; 

гробнице [споменици], неметалне; неметалне 

гробнице; надгробне плоче, неметалне; надгробни 

стећци, неметални; туф; неметална обртна врата, 

рампе; фурнирано дрво; винил за облагање фасада; 

ламперија, неметална; зидне оплате, неметалне, за 

грађевинарство; зидне облоге, неметалне, за 

грађевинарство; зидне плочице, неметалне; вентили 

за цевоводе, не од метала или пластике; водоводне 

цеви, неметалне; неметални оквири за прозоре; 

прозорско стакло за грађевинарство; прозорско 

стакло, осим прозорског стакла за возила; прозори, 

неметални; дрво за израду кућних потрепштина; 

дрвени панели; дрвене подлоге за поплочавање; 

табле дрвене пулпе за грађевинарство; фурнири од 

дрвета; дрво, полуобрађено; дрвене подне плоче; 

уметничка дела од камена, бетона или мермера; 

предмети исклесани од камена; ксилолит; геовеб 

[спајање геопросторних информација са 

атрибутивним (непросторним) информацијама]; 

расуте геомреже; оријентисане геомреже; пластичне 

геомреже; геомреже за изградњу путева; материјали 

за изградњу путева (неметални); геосинтетика; 

тканине (неметалне) за употребу као геотекстилни 

материјали.  
 

(111) 81058 (181) 04.03.2031. 

(210) Ж- 2021-369 (220) 04.03.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(732) Dentsu London Limited, Triton Street 10, 

Regents Place , London, NW1 3 BF, UK 

(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24, 

Београд 

(540) 

MERKLE 

(511) Кл. 35:  консултације у пословном управљању у 

областима услуга управљања односима са купцима, 

коришћење технологије у маркетингу и истраживање 

тржишта; развијање рекламних и промотивних 

кампања за предузећа и друге; пословно 

маркетиншко саветовање у вези са дизајном и 

производњом рекламних и комуникационих 

програма и материјала за друге, производња 

телевизијских и радио реклама, оглашавање на 

отвореном, на продајном месту и другим медијима, 

материјали и програми за директан маркетинг и 

промоцију продаје; услуге планирања оглашавања; 

управљање односима са купцима; пословно 

маркетиншко саветовање у вези са развојем, 

применом и подршком маркетиншке стратегије 

односа са купцима; управљање базама података 

путем глобалне рачунарске мреже; анализа података; 

управљање подацима; развој дигиталне стратегије; 

оглашавање; услуге рекламних агенција; 

маркетиншке и промотивне услуге; куповина и 

планирање медија; преговарање и куповина 

медијског простора и времена; услуге куповине 

простора за оглашавање и времена за постављање 

реклама на свим медијима; програмске услуге 

куповине медија; услуге оглашавања преко 

интернета; услуге оглашавања на друштвеним 

мрежама; услуге дигиталног оглашавања; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; оптимизација претраживача; креирање 

рекламног материјала; дистрибуција рекламног 

материјала (памфлети, проспекти, узорци); 

изнајмљивање рекламног материјала, ажурирање 

рекламног материјала; дистрибуција реклама; 

искуствено оглашавање, оглашавање на догађајима и 

уживо; промовисање и маркетинг производа и услуга 

других путем штампаних, аудио, видео и 

електронских медија; рекламно писање (advertising 

copywriting); писање текстова за јавност и рекламних 

текстова; креативна и стратешка саветовања у вези 

са развојем и израдом маркетиншких кампања за 

друге; услуге маркетинга и брендирања, односно 

стратегије садржаја (content strategies) и планови 

комуникације; пословно управљање; помоћ у 

пословном управљању; стручњаци за ефикасност; 

пословне информације; консултације у вези са 

пословним организовањем; анкете, анализе и 

истраживања тржишта, истраживање и саветовање у 

таргетирању одређених тржишта; услуге припреме 

мејлинг листе; прикупљање и систематизација 

информација у бази података; директан и индиректан 

маркетинг робе и услуга; преговарање у вези са 

пословним уговорима; помоћ у обради статистичких 

података; помоћ у економским пословима предузећа; 

истраживање економетријске ефикасности 

оглашавања; истраживање у пословне сврхе; 

професионално пословно саветовање; управљање 

рачунарским датотекама; организација изложби у 

комерцијалне и промотивне сврхе; економске 

прогнозе; рекламирање на радију, рекламирање 

преко телевизије; производња видео и аудио записа у 

рекламне сврхе; креирање блогова, видео записа, 

апликација, игара и саопштења за штампу у 

рекламне сврхе; састављање статистика; услуге 

претплате на новине; маркетиншко истраживање 

применом квантитативних и квалитативних метода 

истраживања; лансирање производа; услуге 

маркетиншке анализе; маркетиншке саветодавне 
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услуге; истраживање потрошачког маркетинга и с 

тим у вези консалтинг; пружање веб портала који 

другима омогућава преглед, сортирање и анализу 

пословних и маркетиншких података који се односе 

на купце и потенцијалне купце; развој маркетиншких 

стратегија, концепата и тактика, односно развој 

публике, свест о бренду, изградња мрежне заједнице 

и дигитална комуникација од уста до уста и преко 

друштвених медија; пружање анализе и препорука 

циљне демографске сегментације; пружање 

информација, саветодавних и консултантских услуга 

у вези са е-трговањем; пружање информација, 

саветодавних и консултантских услуга у вези са 

продајом производа и услуга онлајн, на друштвеним 

мрежама или на мобилним уређајима; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези са претходно наведеним услугама.   

Кл. 42:  услуге рачунарске мреже; услуге 

рачунарског програмирања; услуге управљања 

рачунарском мрежом за друге; анализа, дизајн и 

интеграција рачунарских система; развој и хостинг 

рачунарског софтвера; рачунарско саветовање у вези 

са развојем веб страница; услуге дизајна; дизајн 

графичког корисничког интерфејса и интеграције 

технологије архитектуре локација како би се 

омогућило е-трговање и интеграција са базама 

података клијента; развој базе података; дизајн и 

развој рачунарског система, услуге техничке 

аутоматизације у вези са апликацијама за 

широкопојасну мрежу или рачунарске системе 

локалне мреже; техничке услуге у вези са 

рачунарским програмима; управљање рачунарским 

системима (са изузетком инсталације, поправке и 

одржавања); софтвер као услуга (SaaS]; платформа 

као услуга (PaaS]; подршка у коришћењу 

рачунарских мрежа; техничко саветовање у области 

рачунара; дизајн, развој и хостинг софтвера за 

процену понашања купаца; дизајн, развој и хостинг 

софтвера за управљање базама података и 

управљање односима са купцима; дизајн, развој и 

хостинг софтвера за таргетиране рекламе; дизајн, 

развој и хостинг софтвера за е-трговање; пружање 

онлајн софтвера који се не може преузети за процену 

понашања купаца; пружање онлајн софтвера који се 

не може преузети за употребу у управљању базама 

података и управљању односима са купцима; 

пружање онлајн софтвера који се не може преузети 

за таргетиране рекламе; пружање онлајн софтвера 

који се не може преузети за е-трговање; пружање 

привременог коришћења онлајн софтвера који се не 

може преузети, за управљање подацима и 

информацијама; пружање привременог коришћења 

онлајн софтвера који се не може преузети за 

управљање оглашавањем, подацима и 

информацијама о купцима и потрошачима; процена 

и избор маркетиншког софтвера за коришћење од 

стране других; процена и избор софтвера за е-

трговање за употребу од стране других; развој 

рачунарског система узимајући у обзир анкете и 

маркетиншке студије; дизајн програма за обраду 

података; дизајнирање, развој и истраживање у 

коришћењу рачунарских база података, приручника 

и у систематизацији информација у датотекама; 

услуге графичког дизајна; дизајн уметничког дела; 

услуге графичког дизајна за креирање графичких 

елемената брендирања, жигова и веб страница; 

дизајн рекламних логотипа; графички дизајн за 

израду графичких елемената рекламног и 

промотивног материјала; услуге дизајна бренда; 

креирање, хостинг и одржавање веб страница; веб 

дизајн; дизајнирање веб страница за е-трговање; 

изградња интернет платформе за е-трговање; хостинг 

платформи за е-¬трговање на интернету; креирање, 

уређивање и ажурирање садржаја веб странице; 

истраживање и дизајн нових производа и амбалаже; 

саветовање у вези са израдом и дизајном веб 

страница за е-¬трговање; консултантске услуге у 

вези са софтвером који се користи у пољу е-

трговања; консултантске услуге у вези са 

коришћењем дигиталних платформи, веб страница и 

медија у области оглашавања и маркетинга; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези са претходно наведеним услугама.   
 

(111) 81059 (181) 18.02.2031. 

(210) Ж- 2021-270 (220) 18.02.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(732) EURALIS SEMENCES, Avenue Gaston 

Phoebus, 64230, Lescar, FR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

LIDEA 

(511) Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

хортикултурни и шумарски производи; зрневље 

(семе); зрневље (житарице); непрерађено зрневље 

житарица; семе за усеве; семе за пољопривредне 

потребе; непрерађено зрневље као храна за 

животиње; житарице као храна за животиње; нус-

производи прераде житарица за исхрану животиња; 

остаци од обраде житарица за исхрану животња; 

брашно за животиње; сено; крмно биље; сточна 

храна за јачање; хранљиве материје за јачање 

животиња; животињска и сточна храна; сточна храна 

која садржи кукурузно брашно; мешана храна за 

животиње; вештачка животињска храна (осим за 

медицинску употребу); додаци јелима за исхрану 

животња; храна за преживање за животиње; живе 

биљке и природно цвеће; биљке; семе; луковице и 

саднице за оплемењивање биљака.  
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Кл. 42:  научне и технолошке услуге; услуге 

истраживања у области пољопривреде, наиме, 

евалуације, процене и истраживања у области науке 

и технологије изведена од стране инжењера, 

истраживача или научника из поља пољопривреде; 

услуге истраживања и дизајна у области 

биотехнологије, истраживања сорти, студија 

техничких пројеката у области пољопривреде; услуге 

истраживања и развоја у вези са узгојем семена и 

биљака; услуге истраживања и развоја у вези са 

производњом новог семена; истраживање и развој 

нових производа за пољопривреду; анализа и 

евалуација дизајна производа за пољопривреду; 

техничка истраживања за пољопривреду; 

истраживања везана за хемију, бактериологију, 

биологију у пољопривреди; развој техника израде за 

пољопривреду; биолошке анализе за пољопривреду; 

хемијске анализе за пољопривреду; консултантске 

услуге у вези са биотехнологијом у области 

пољопривреде; саветовање у вези са биологијом у 

области пољопривреде.  
 

(111) 81060 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-377 (220) 05.03.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(300) 018304283  08.09.2020.  EM. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

EMRANVID 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81061 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-378 (220) 05.03.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

PAXMYRNA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81062 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-379 (220) 05.03.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

 

(540) 

VIDMAREVE 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81063 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-380 (220) 05.03.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(300) 018305847  11.09.2020.  EM. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

VIDPREVTYN 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81064 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-381 (220) 05.03.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(300) 018305830  11.09.2020.  EM. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

VYDNECT 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81065 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-382 (220) 05.03.2021. 

 (151) 17.08.2021. 

(300) 018305841  11.09.2020.  EM. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

VULTECVID 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81066 (181) 17.03.2031. 

(210) Ж- 2021-484 (220) 17.03.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) DEXY CO KIDS d.o.o. Beograd, Тошин бунар 

272, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Симеуновић, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 24.09.03; 24.09.10; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 

29.01.02; 29.01.05  

(591) љубичаста, жута.  

(511) Кл. 16:  књиге; коверте; књиге за бојење; 

лењири за цртање; леци; флајери; магазини 

(периодични); материјали за писање; налепнице 

(канцеларијски прибор); новине; обележивачи за 

књиге; приручници; проспекти; свеске; папир; 

постери.  

Кл. 25:  гаћице за бебе (доњи веш); горњи делови 

обуће; горњи делови чизама; готова, конфекцијска 

одећа; јакне (одећа); кабанице (одећа); капе; 

комплети (одећа); кратке чарапе; мајице; обућа; 

обућа за плажу; одећа за плажу; опрема за бебе 

(одећа); папирни шешири (одећа); папуче; пиџаме; 

портикле, које нису од папира; портикле са 

рукавима, које нису од папира; рукавице (одећа).  

Кл. 41:  електронско издаваштво; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; образовне и забавне 

услуге.  
 

(111) 81067 (181) 23.02.2031. 

(210) Ж- 2021-291 (220) 23.02.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) GHARDA CHEMICALS LIMITED, Gharda 

House 48, Hill Road, Bandra, 400050, Mumbai, IN 

(740) Адвокат Бранислава Стијић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

Decaguard 

(511) Кл. 5:  пестициди; пољопривредни пестициди; 

домаћи пестициди; пестициди за пољопривредне 

сврхе; пестициди за пољопривредну употребу; 

пестициди за домаћу употребу; пестициди у 

хортикултурне сврхе; пестициди за хортикултурну 

употребу; пестициди за индустријске сврхе; 

пестициди за индустријску употребу; инсектициди; 

инсектицини препарати; инсектиции за 

пољопривредне сврхе; инсектициди за 

пољопривредну употребу; инсектициди за домаћу 

употребу; фунгициди; биолошки фунгициди; 

фунгициди, хербициди; фунгициди у пољопривредне 

сврхе; фунгициди за пољопривредну употребу; 

фунгициди за домаћу употребу; фунгициди у 

хортикултурне сврхе; фунгициди за хортикултурну 

употребу; хербициди; водени хербициди; биолошки 

хербициди; фунгициди, хербициди; хербициди за 

пољопривредне сврхе; хербициди за пољопривредну 

употребу; хербициди за домаћу употребу.  
 

(111) 81068 (181) 23.02.2031. 

(210) Ж- 2021-290 (220) 23.02.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) GHARDA CHEMICALS LIMITED, Gharda 

House 48, Hill Road, Bandra, 400050, Mumbai, IN 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

Alphaguard 

(511) Кл. 5:  пестициди пољопривредни пестициди 

домаћи пестициди пестициди за пољопривредне 

сврхе пестициди за пољопривредну употребу 

пестициди за домаћу употребу пестициди у 

хортикултурне сврхе пестициди за хортикултурну 

употребу пестициди за индустријске сврхе 

пестициди за индустријску употребу инсектициди 

инсектицини препарати инсектиции за 

пољопривредне сврхе инсектициди за 

пољопривредну употребу инсектициди за домаћу 

употребу фунгициди биолошки фунгициди 

фунгициди, хербициди фунгициди у пољопривредне 

сврхе фунгициди за пољопривредну употребу 

фунгициди за домаћу употребу фунгициди у 

хортикултурне сврхе фунгициди за хортикултурну 

употребу хербициди водени хербициди биолошки 

хербициди фунгициди, хербициди хербициди за 

пољопривредне сврхе хербициди за пољопривредну 

употребу хербициди за домаћу употребу.  
 

(111) 81069 (181) 03.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1920 (220) 03.11.2020. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) Karing d.o.o., Ресавска 23, Београд, RS 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

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

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.01.19; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.21; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, плава, бела, црна.  
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(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; проналажење 

особља; психолошко тестирање за избор запослених; 

услуге корпоративне комуникације.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; академије 

[образовне]; услуге разоноде; учење на даљину; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; 

настава, обука; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; издавање књига; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

пружање услуга у области образовања; припрема и 

вођење семинара; организовање и вођење радионица 

[обука]; професионално усмеравање [саветовање у 

вези са образовањем или обуком]; писање текстова; 

обука [тренирање]; подучавање; организовање и 

вођење образовних форума уживо; пренос знања и 

искуства [обучавање].   

Кл. 45:  правне услуге;  посредовања, услуге 

медијације; консултације о интелектуалној својини; 

менаџмент ауторских права; лиценцирање 

интелектуалне својине; праћење права интелектуалне 

својине за правно саветодавне сврхе; истраживање у 

правним стварима; услуге припреме правних 

докумената.   
 

(111) 81070 (181) 28.01.2031. 

(210) Ж- 2021-137 (220) 28.01.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 18, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.12  

(591) Pantone 1555C, Pantone 574C.  

(511) Кл. 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.   

 

Кл. 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 

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.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; 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 
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продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање 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: производњо 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.   
 

(111) 81071 (181) 01.03.2031. 

(210) Ж- 2021-327 (220) 01.03.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS 

(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона 

б.б., 34300, Аранђеловац 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 06.01.01; 19.07.01; 19.07.16; 25.07.22; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) бела, светло плава, тамно плава, зелена.  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

 

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; вода (пиће); 

безалкохолни воћни коктели; воћни напици и воћни 

сокови; газирана минерална вода; газирани воћни 

сокови; изворска вода; негазирана безалкохолна 

пића; тоник; флаширана вода за пиће.  
 

(111) 81072 (181) 01.03.2031. 

(210) Ж- 2021-332 (220) 01.03.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  штампана амбалажа, штампане ствари и 

материјал за дуван; дуван за замотавање; производе од 

дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; филтере за 

цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; производи од 

дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче; 

филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

Кл. 35:  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз 

дувана; дувана за замотавање; производа од дувана; 

дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за 

цигарете; шибица; цигарета; цигара.  
 

(111) 81073 (181) 02.03.2031. 

(210) Ж- 2021-341 (220) 02.03.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) Veroniki Holding S.P.A., Via Larga 9/11,, 20122 

Milano,, IT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.09; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, жута, црвена.  

(511) Кл. 1:  хемикалије и материјали за филмове, 

фотографије и штампу; необрађена пластика; 

лепкови за употребу у индустрији; средства, ђубрива 

и хемикалије за раст за употребу у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; детердженти за употребу 

у производњи и индустрији; хемијске супстанце, 

хемијски материјали и хемијски препарати, и 

природни елементи; соли за употребу у индустрији; 
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необрађена вештачка и синтетичка смола; скроб за 

употребу у производњи и индустрији; гитови, 

филери и пасте за употребу у индустрији; хемијске и 

органске смеше за употребу у производњи хране и 

пића; материјал за филтрирање (хемијски, 

минерални, биљни и други необрађени материјали).  

Кл. 4:  горива и восак за осветљење; електрична 

енергија; смеше за контролу појаве прашине; 

лубриканти и индустријска мазива, воскови и уља; и 

адитиви повезани са претходно набројаним, који су 

укључени у ову класу.  

Кл. 6:  грађевински материјали и елементи од метала; 

необрађени или полуобрађени материјали од метала, 

који немају посебну намену; метални оков; врата, 

капије, прозори и покривачи за прозоре од метала;  

структуре и преносиве грађевине од метала; статуе и 

уметничка дела од обичних метала; контејнери и 

артикли за превоз и паковање од метала; и делови и 

опрема за горепоменуту робу, укључени у ову класу.  

Кл. 11:  димоводи и инсталације за пренос издувних 

гасова; уређаји за сунчање; санитарне инсталације, 

опрема за водоснабдевање и санитарна опрема; 

горионици, контлови и грејачи; осветљење и 

рефлектори за осветљење; опрема за кување, грејање, 

хлађење и конзервирање, за храну и пића; камини; 

филтери за индустријску употребу и употребу у 

домаћинствима; инсталације за индустријску обраду, 

нарочито чистачи и пречишћивачи, индустријске 

рерне и пећи (које нису за припрему хране и 

напитака), опрема за хемијску обраду, индустријске 

инсталације за филтрирање течности, инсталације за 

прикупљање гасова, инсталације за прикупљање 

течности, машине за прање за хватање нечистоћа у 

растопљеним металима, биолошки реактори за 

обраду индустријске отпадне вода, апарати за 

дехидрацију отпадака од хране; уређаји за грејање и 

сушење за личну употребу; инсталације за 

исушивање; опрема за хлађење и замрзавање;  

регулаторна и безбедносна опрема за инсталације за 

воду и гас; нуклеарне инсталације; опрема за 

грејање, вентилацију, климатизацију и 

прочишћивање (амбијентални ваздух); упаљачи; 

делови и опрема за горе-поменуту робу у овој класи.  

Кл. 35:  услуге оглашавања, маркетинга и промоције; 

пословна размена и информације за потрошаче, 

нарочито у вези са малопродајом и велепродајом у 

вези са горивима и другим енергетским и 

производима електричне енергије, аукцијама, 

изнајмљивањем аутоматских машина за продају, 

посредовањем, пословним контактима, колективном 

куповином, пословним проценама, тендерима, 

услугама дистрибуције, услугама увоза и извоза, 

услугама посредовања и преговарања, услугама 

поручивања, услугама упоредјивања цена, услугама 

набавке за друге, услугама претплате; услуге помоћи 

у пословању, пословном управљању и 

администрацији; услуге пословних анализа, 

истраживања и информација; и изнајмљивање и 

давање у закуп горе-поменутог, укљученог у ову 

класу и консултације и информације у вези са горе- 

поменутим, укљученим у ову класу.  
 

(111) 81074 (181) 17.02.2031. 

(210) Ж- 2021-249 (220) 17.02.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO 

MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска б.б., 

22300, Стара Пазова, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24 

(591) сива, црна.  

(511) Кл. 20:  опрема за кревет, нарочито јастуци.  

Кл. 24:  текстил и текстилни производи који нису 

обухваћени другим класама, нарочито завесе.  
 

(111) 81075 (181) 26.02.2031. 

(210) Ж- 2021-325 (220) 26.02.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) MELO PHARM d.o.o. BEOGRAD-

VO|DOVAC, Друге српске армије 13в, 5 спрат, стан 

29, Београд, RS 

(740) Вања Опачић, адвокат, Миодрага Живанова 

7/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.06; 25.07.25; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07  

(591) наранџаста, браон, жута, црна.  

(511) Кл. 1:  витамини за употребу у производњи 

додатака исхрани; витамини за прехрамбену 

индустрију; витамини за употребу у производњи 

фармацеутских препарата; витамини за употребу у 

производњи козметике.  
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Кл. 5:  витамински препарати; лекови за медицинску 

употребу; лековито биље; лекови за људску 

употребу.  
 

(111) 81076 (181) 12.02.2031. 

(210) Ж- 2021-247 (220) 12.02.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) Иван Лалић, Драгослава Ђорђевића Гоше 

16в/14, Београд, RS 

(740) Немања Милетић, Интернационалних бригада 

59, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.09.15; 05.09.17; 05.13.25; 11.01.04; 

26.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.19; 27.01.12; 

27.05.09; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно зелена P7738C, топло наранџаста P158C, 

бела.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; рекламирање.  

Кл. 41:  кетеринг хране и пића; услуге ресторана; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; информације и савети у вези са припремањем 

оброка.  
 

(111) 81077 (181) 02.03.2031. 

(210) Ж- 2021-340 (220) 02.03.2021. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) WIENERBERGER DOO KANJIŽA, 

Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS 

(740) Мирослав Матић, Матије Корвина бр.11,  

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) Кл. 19:  црепови, неметални; кровне плочице, 

неметалне; кровни покривачи, неметални.  

(111) 81078 (181) 18.06.2030. 

(210) Ж- 2020-938 (220) 18.06.2020. 

 (151) 18.08.2021. 

(732) Haseeb Co., Al Mantika Al Sinaia - Ibn Asaker, 

Damascus, SY 

(740) Advokat Dragoljub Ćosović, Andre Nikolića 3, 

11040, Beograd 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава, зелена  

(511) Кл. 29:  месо; риба; живина; дивљач; месни 

екстрати; кувано воће; кувано поврће; желеи; 

џемови; компоти; јаја; млеко; млечни производи; 

јестива уља и масти; бадеми, млевени; пасуљ, 

конзервиран; говеђа супа; сир; кувано хладно месо 

(као шунка); путер; какао путер; кокосов путер; 

путер од кикирикија; путер крем; чипс од кромпира; 

кукурузно уље; кавијар; шлаг; кристализовано воће; 

сурутка; урме; рибљи филети; прехрамбени 

производи од рибе; конзервисана риба; риба, 

маринирана; смрзнуто воће; залеђено воће; воћни 

желеи; воћне салате; закуска-мали оброци од воћа; 

дивљач, која није жива; хумус (намаз од хумуса); 

сочиво, конзервирано; уље на бази кукуруза; 

конзервисано месо; месо, маринирано; усољено 

месо; печурке, конзервисане; ораси, припремљени; 

маслиново уље за храну; уштипци, крофне од 

кромпира; лосос, који није жив; сардине, које нису 

живе; кобасице; супе; маргарин; кисели краставци; 

сок од парадајза за кување; парадајз паста; 

сунцокретово уље за храну; тахини (намаз од 

сусамовог семена); туна, која није жива; јогурт; 

млеко од кикирикија.  

Кл. 30:  кафа; чај; какао; замена кафе; пиринач; 

тапиока; саго; брашно; приправци направљени од 

житарица; хлеб; пециво; кондиторски производи; 

сладолед; мед; меласа; квасац; прашак за пециво; со; 

сенф; сирће; сосеви (зачини); зачини; лед; 

кондиторски производи од бадема; бадемова паста; 

анис; пића на бази чоколаде; пића на бази какаа; 

пића на бази кафе; пића на бази чаја; кекс; хлебни 

производи; хлеб од ђумбира; векне хлеба; лепиње; 

колачи; бомбоне; карамеле (бомбоне); брза храна на 

бази житарица; жваке; чоколада; чоколадни напици 

са млеком; кондиторски производи за украшавање 
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Божићних јелки; цимет (зачин); слаткиши; колачићи; 

кукурузно брашно; кукуруз, млевени; воћни преливи 

(сосеви); сладолед крем; јестиви лед; брашнаста 

храна; ферменти за пасте; ароме, осим есенцијалних 

уља; смрзнути јогурт (као кондиторски ледени 

производ); воћни желеи (кондиторски производи); 

ђумбир (зачин); алва; ољуштени овас; ледени чај; 

кечап (сос); макарони; пуслице (посластица); 

мајонез; месни сокови (преливи); чоколадни мус; 

мускантни орашћич; овсене пахуљице; палачинке; 

пите; паприка (за зачињавање); пице; кокице; 

слаткиши разних арома (посластице); мали оброци 

од пиринча; матични млеч; сендвичи; преливи 

(зачини); зачини; шпагете; скроб за храну; 

кондиторски шећер; суши; Тзв. Таббоулех; парадајз 

сос; ванила; пшенично брашно; вафли; резанци 

(нудле); кукурузна каша.  

Кл. 31:  свеже воће и поврће; семе; природне биљке и 

цвеће; храна за животиње; слад; бадеми (воће); 

пасуљ, свеж; зрна какаа, сирова; кокос; риба, жива; 

рибља икра; лешници; овас; маслине, свеже; свеж 

кикирики; шећерна трска; пшеница; живина, жива; 

мекиње; ораси (воће). 

Кл. 32:  пиво; газиране воде; воћни напици и воћни 

сокови; пића на бази Алое Вера, безалкохолна; 

есенције за прављење пића; воћни екстрати, 

(безалкохолни); сок од парадајза (напитак); сокови 

од поврћа (напици). 

Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијско пословање; 

представљање (тзв. презентација) робе на свим 

комуникацијским медијима, а за потребе 

малопродаје; услуге пословног посредовања; 

демонстрација робе; дистрибуција узорака за потребе 

рекламирања; услуге агенција за увоз и извоз; 

маркетинг; оглашавање на интернет рачунарској 

мрежи; организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе; промоција продаје за друге; услуге 

малопродаје или велепродаје прехрамбених 

производа, кафе, замена за кафу у продавницама 

и/или путем поштанских наруџбина или путем 

интернета (путем веб странице); услуге (осим услуга 

превоз) прикупљања за друге разних производа, 

намирница, кафе, производа на бази кафе и замена за 

кафу укључујући уз омогућавање купцима да ту робу 

повољно погледају и купе.  

Кл. 43:  услуге обезбедјења хране и пића; 

привремени смештај; кафићи; кафетерије; мензе; 

услуге тзв. "кетеринга" за храну и пиће; ресторани; 

самоуслужни ресторани; снацк-барови.  
 

(111) 81079 (181) 04.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2136 (220) 04.12.2020. 

 (151) 20.08.2021. 

 

 

(732) GMZ Ervamatin d.o.o. Beograd, Булевар 

Михаила Пупина 10з/31, Беград, RS 

(540) 

ErvaVit immuno 

(511) Кл. 3:  сапуни; етерична уља; козметика.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце при1агођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, додаци за минералну храну, 

лекови за медицинску и ветеринарску употребу, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, 

лосиони за медицинску употребу, фармацеутски 

препарати за негу коже.  

Кл. 30:  кафа, чај, немедицински би1јни чајеви, 

какао, шећер, пиринач, топиока, саго, замена кафе, 

брашно и производи од житарица, хлеб, колачи, 

посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак 

за пециво, со, сенф, сирће, сосеви (као зачини), 

зачини, лед, зачински додаци, препарати од 

житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице, 

грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.  
 

(111) 81080 (181) 16.03.2031. 

(210) Ж- 2021-451 (220) 16.03.2021. 

 (151) 23.08.2021. 

(732) FRUVITA DOO BEOGRAD, Трг Николе 

Пашића 5, RS 

(540) 

Pozdrav po tvom ukusu 

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач, месни 

екстракти, конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја, 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи, 

уља и масти за исхрану.  

Кл. 32:  пиво, безалкохолни напици, минералне и 

содне воде, воћни напици и воћни сокови, сирупи и 

други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.  
 

(111) 81081 (181) 20.01.2031. 

(210) Ж- 2021-62 (220) 20.01.2021. 

 (151) 23.08.2021. 

(732) Савез произвођача производа са ознакама 

географског порекла Србије ОРИГИНАЛ 

СРБИЈА скраћено ОРИГИНАЛ СРБИЈА, Царице 

Милице 129, 21410, Футог, RS 

(740) Адвокат Миодраг Марковић, Његошева 72, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.04.01; 26.04.03; 26.04.09; 26.13.25; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.04  

(591) бордо-PANTONE 1945C, тамно тегет-

PANTONE 2965C, бела.  

(511) Кл. 5:  дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; храна за бебе. 

Кл. 21:  кућне или кухињске справе или посуде; 

посуђе и прибор за јело; стакларија; порцелан и 

грнчарија.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; зидне таписерије од текстила.  

Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу.  

Кл. 26:  чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; 

дугмад, копче и петље; вештачко цвеће.  

Кл. 27:  теписи; асуре; простирке и отирачи; 

прекривачи за зидове (нетекстилни).  

Кл. 29:  месо; риба; живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи; џемови; компоти; јаја; млеко; сир; 

путер; кајмак; јогурт и други млечни производи; уља 

и масти за исхрану.  

Кл. 30:  чај; шећер; брашно и производи од 

житарица; хлеб; колачи; посластице; сладоледи; мед; 

меласа; квасац; прашак за пециво; со; сенф; сирће; 

сосови (као зачини); зачини; лед.  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице; саднице и семе за садњу; живе 

животиње.  

Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сирупи и 

други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића и алкохолни препарати за 

прављење напитака.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова и пословно 

управљање.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

 

 

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

услуге пољопривреде, аквакултуре, хортикултуре и 

шумарства.  
 

(111) 81082 (181) 18.03.2031. 

(210) Ж- 2021-475 (220) 18.03.2021. 

 (151) 23.08.2021. 

(732) eKapija.com d.o.o., Булевар Михајла Пупина 

10а, 11070, Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

 

(531) 26.02.07; 26.03.07; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, плава, наранџаста.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби 

за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

рекламне услуге путем електронских медија; 

организовање претплате на информативне медије за 

друге; објављивање рекламних текстова; писање 

текстова за промотивне и рекламне сврхе; 

оглашавање путем банера; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; онлајн 

маркетинг; пословно умрежавање; пружање 

пословних и трговачких контакт информација путем 

интернета; прикупљање пословних информација; 

услуге дигиталног оглашавања; компјутерско 

управљање подацима. 

Кл. 38:  услуге телекомуникација; пружање онлајн 

приступа подацима; услуге електронског билтена; 

пренос порука путем електронских медија.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; услуге 

извештавања из области пословних вести; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

електронско издаваштво; организовање и вођење 

конференција, семинара и симпозијума; фотографске 

репортаже.  

Кл. 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; услуге развоја базе 

података; пројектовање и развој рачунарских 

програма; ажурирање софтверских база података; 
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омогућавање привременог коришћења софтверских 

апликација које се не могу преузети, доступних преко 

веб сајта; израда, дизајн и одржавање веб сајтова; израда 

програма за обраду података; међуплатформска 

конверзија дигиталног садржаја у друге облике 

дигиталног садржаја; дизајн и развој рачунара и 

рачунарских програма; развој, програмирање и 

изнајмљивање програма за обраду података; писање 

рачунарских програма, софтвера и кодова по наруџби за 

израду веб страница на интернету; обезбеђивање 

претраживача за прибављање података на глобалној 

рачунарској мрежи; хостинг веб сајтова; изнајмљивање 

веб сервера.  
 

(111) 81083 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-375 (220) 05.03.2021. 

 (151) 23.08.2021. 

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., No.168 Jinghai East Rd.,, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, CN 

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

Земун 

(540) 

Jovi 

(511) Кл. 9:  апарати за обраду података; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски софтвер, снимљен; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

лични дигитални асистенти [пда]; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или које се могу 

преузимати; софтвер за чување рачунарског екрана, 

снимљен или које се може преузимати; графичке 

слике за мобилне телефоне који се могу преузимати; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

софтверске апликације за мобилне телефоне које се 

могу преузимати ; таблет рачунари; интерактивни 

терминали са екранима осетљивим на додир; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

паметне наочари; паметни сатови; играчки софтвер 

виртуелне реалности; читачи усб картица; оловке за 

екране осетљиве на додир; преносиви рачунари; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; софтвери за рачунарске игре, који се могу 

преузети; рукавице за виртуелну стварност; уређаји 

за пројектовање виртуелних тастатура; софтвери за 

препознавање покрета; скенери отисака прстију; 

апарати за препознавање лица; навигациони 

инструменти; уређаји за систем глобалног 

позиционирања [гпс]; паметни телефони; мобилни 

телефони; траке за мобилне телефоне; преносиви 

уређаји за мерење активности; навлаке за мобилне 

телефоне; футроле прилагођене за мобилне 

телефоне; заштитне фолије прилагођене за екране 

мобилних телефона; електронски уређаји који се 

користе за лоцирање изгубљених предмета који 

користе глобални систем позиционирања или мреже 

земних комуникација; паметни телефони који се 

могу преносити; тастатуре за мобилне телефоне; 

уређаји за коришћење мобилних телефона без 

употребе руку; постоља прилагођена за мобилне 

телефоне; кутије за звучнике; бежични звучници; 

слушалице; бежичне слушалице; кациге за виртуелну 

стварност; слушалице за мобилне телефоне; бежичне 

слушалице за паметне телефоне; јастучићи за 

слушалице; селфи штапови [ручни моноподи]; селфи 

штапови за мобилне телефоне; објективи за снимање 

селфија; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

усб каблови; усб каблови за мобилне телефоне; 

претварачи за електричне прикључке; струјни 

адаптери; монитори са екраном од течних кристала 

[лцд]; екрани за мобилне телефоне ; батерије, 

електричне; пуњачи батерија; мобилни извори струје 

(пуњиве батерије); бежични пуњачи; постоља за 

мобилне телефоне за употребу у возилима; усб 

прикључци; фотографска камера; камкордери; ваге 

са анализатором телесне масе; електронски 

новчаници (компјутерски софтвер који се може 

преузимати); електронски чипови; интегрисана кола; 

компјутерске периферне јединице.  
 

(111) 81084 (181) 04.03.2031. 

(210) Ж- 2021-372 (220) 04.03.2021. 

 (151) 23.08.2021. 

(732) Guangzhou Leonis Machinery Co., Ltd., West 

Dongfeng Avenue, Gangkou Industry Park, Xinhua 

Town, Huadu District,, Guangzhou City, Guangdong 

Province,, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 12:  бицикли; електрични бицикли; 

трицикли; точкови за бицикле; седишта за бицикле; 

ногари за бицикле; ланци за бицикле; курбле за 

бицикле; фелне за бициклистичке точкове; гуме за 

бицикле.  
 

(111) 81085 (181) 02.03.2031. 

(210) Ж- 2021-347 (220) 02.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(300) 4679372  04.09.2020.  FR. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 
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(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

RESNYRVA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81086 (181) 02.03.2031. 

(210) Ж- 2021-346 (220) 02.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(300) 4679376  04.09.2020.  FR. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

HUGINFA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81087 (181) 02.03.2031. 

(210) Ж- 2021-345 (220) 02.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(300) 4679282  04.09.2020.  FR. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

KAYRINFA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81088 (181) 02.03.2031. 

(210) Ж- 2021-348 (220) 02.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(300) 4679360  04.09.2020.  FR. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, 

Београд 

(540) 

BEYFORTUS 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 81089 (181) 15.03.2031. 

(210) Ж- 2021-445 (220) 15.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.21; 08.01.21; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.07  

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

(511) Кл. 30:  штапићи преливени чоколадом.  
 

(111) 81090 (181) 15.03.2031. 

(210) Ж- 2021-446 (220) 15.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) жута, црвена, бела, зелена.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица; колачи; 

посластице; слаткиши; чоколада; кекс; бисквит; 

вафел производи; слани штапићи; кокице; флипс.  
 

(111) 81091 (181) 19.03.2031. 

(210) Ж- 2021-476 (220) 19.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(732) Светлана Шкорић, Јеврема Грујића 21, 11000, 

Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.20; 03.03.01; 03.03.17; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.09; 29.01.02; 29.01.07  

(591) светло браон, тамно браон, беж, златна.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(111) 81092 (181) 19.03.2031. 

(210) Ж- 2021-477 (220) 19.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(732) Светлана Шкорић , Јеврема Грујића 21, 

11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.20; 03.03.01; 03.03.26; 25.01.01; 

27.05.01; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.07  

(591) беж, тамно љубичаста, златна.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(111) 81093 (181) 19.03.2031. 

(210) Ж- 2021-478 (220) 19.03.2021. 

 (151) 24.08.2021. 

(732) Светлана Шкорић, Јеврема Грујића 21, 

 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.20; 03.03.01; 03.03.26; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.07  

(591) светло браон, тамно браон, беж, наранџаста.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(111) 81094 (181) 29.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2320 (220) 29.12.2020. 

 (151) 24.08.2021. 

(732) INCEPTION DOO BEOGRAD, Ранка Тајсића 

7, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Јовић, Милутина Миланковића 

134, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) плава, сива, црна.  

(511) Кл. 42:  рачунарско програмирање, ажурирање, 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; софтвер 

у виду сервиса (СааС).  
 

(111) 81095 (181) 29.05.2030. 

(210) Ж- 2020-776 (220) 29.05.2020. 

 (151) 25.08.2021. 

(300) 40-2019-0189945  06.12.2019.  KR. 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01  

(511) Кл. 25:  ципеле за голф; шиљци за ципеле за 

голф; крампони за ципеле за голф; торбе посебно 

прилагођене за ципеле за голф; навлаке против 

клизања за обућу за голф; мокасине; џемпери за 

голф; кошуље за голф; сукње за голф; панталоне за 

голф; прслуци за голф; одећа за голф; голферске 

капе; зимске маске за лице (одећа).  
 

(111) 81096 (181) 12.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1976 (220) 12.11.2020. 

 (151) 25.08.2021. 

(732) Славица Стевановић, Гандијева 155/21, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински, 

ветеринарски материјали и препарати, стоматолошки 

препарати и материјали; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна, супстанце, 

средства и препарати прилагођени за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу, витамински 

препарати, храна за бебе; препарати за утврђивање 

трудноће, дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, газа, вата, материјали за 

превијање, улошци, пелене, шампони, лекови и 

инфузије за медицинску употребу, медицински 

чајеви и лековито биље, препарати и супстанце за 

негу коже.   

Кл. 10:  медицински и хируршки апарати и 

инструменти, стоматолошки апарати и инструменти, 

медицинска помагала, медицински апарати и 

инструменти, хируршка средства и материјали за 

зашивање., апарати за масажу, апарати за мерење 

крвног притиска, кварцне лампе за медицинску 

употребу, радиолошки апарати за медицинску 

употребу, апарати за вибромасажу, чарапе за 

проширене вене, електроде за медицинску употребу, 

апарати 'за физичке вежбе за медицинску употребу, 

зубарски апарати електрични, апарати за тестирање 

за медицинску употребу, апарати који се користе у 

медицинским анализама, физиотерапеутски апарати, 

спирометри медицински апарати, игле за 

акупунктуру, дијагностички апарати за медицинску 

употребу, електрични инструменти за акупунктуру, 

дефибрилатори, посебни контејнери за медицински 

отпад, уређаји за третирањс акни, апарати за праћење 

откуцаја срца, штапићи за преглед грла за 

медицинске намене, уређаји за анализу 

идентификације бактерија за медицинске намене, 

инхалатори са водоником, стетоскопи , маске и 

рукавице које користе медицинско особље, 

терапеутске маске за лице, лампе за медицинске 

намене.  

Кл. 16:  хартија, картон, штампанс ствари и 

производи од њих, огласни пано и банери од папира 

или картона, новине, часописе, брошуре, периодичне 

публикације, проспекти,памфлети, леци, флајери, 

билтени, штампане публикације, календари, 

материјали за обуку, слике, фотографије, 

електрокардиотрафски папир, канцеларијски, 

уметнички материјали, канцеларијски инвентар и 

реквизити за кореспонденцију, папирне кесе за 

стерилизацију медицинских инструмената. 

Кл. 35:  пословно управљаље и организационо 

саветовање, оглашавање, рекламирање, 

организовање изложби и сајмова у рекламне сврхе, 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала, 

курирске услуге, психолошко тестирање за избор 

запослених, спонзорство, маркетинг, оглашавање на 

отвореном.  

Кл. 39:  претња путника, превоз амбулантним 

колима, превоз аутомобилом, транспортне услуге, 

превоз путника изнајмљивање инвалидских колица.  

Кл. 41:  пренос знања и искуства [обучавање], 

академије (образовне), учење на даљину, образовне 

услуге, услуге пружања обуке, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење 

конгреса, пружање услуга у области образовања, 

услуге клубова здравља, услуге обданишта, 

практична наставна обука путем демонстрација, 

припрема и вођење симпозијума, припрема и вођење 

семинара, организовање и вођење радионица (обука), 

електронско издаваштво, организовање и вођење 

образовних форума ужива, услуге обуке које се 

пружају путем симулатора, пренос знања и искуства.  

Кл. 42:  бактериолошка испитивања, рачунарско 

програмирање, одржавање рачунарског софтвера, 

саветовање у вези информационих технологија, 

биолошка истраживања, научна истраживања, 

клиничка испитивања, медицинска истраживања, 

графички дизајн промотивног материјала.   

Кл. 44:  услуге салона лепоте, услуге медицинских 

клиника, киропрактика, услуге центара за 

рехабилитацију, болничке услуге, здравствена нега, 

масажа, медицинска помоћ, оптичарске услуге, 

физикална терапија, физиотерапија, зубарске услуге, 

услуге кућне неге, услуге банке крви, услуге 

установа за тешко оболеле, услуге бабица, услуге 

неговања болесника, фармацеутски савети, 

пластична хирургија, имплантација косе, услуге 
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психолога, услуге ароматерапије, услуге вештачке 

оплодње, рехабилитација пацијената за болести 

зависности, услуге телемедицине, терапеутске 

услуге, изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге алтернатнивне 

медицине, говорна терапија, услуге саветовања о 

здрављу, ортодонтске услуге, медицински савети за 

особе са инвалидитетом, палиативна нега, услуге 

центара за опоравак, услуге терапије уз помоћ 

животиња, услуге медицинских анализа за потребе 

дијагностике и лечења које пружају медицинске 

лабораторије, медицински скрининг.   
 

(111) 81097 (181) 20.04.2031. 

(210) Ж- 2021-682 (220) 20.04.2021. 

 (151) 25.08.2021. 

(732) Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 8410001 

Beer Sheva, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

REXARO 

(511) Кл. 5:  фунгициди.  
 

(111) 81098 (181) 17.03.2031. 

(210) Ж- 2021-459 (220) 17.03.2021. 

 (151) 26.08.2021. 

(732) Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Николе 

Ђурковића 1, Панчево, RS 

(540) 

LICE NACIJE 

(511) Кл. 35:  оглашавање; рекламирање.  

Кл. 38:  емитовање радио програма; емитовање 

телевизијског програма; бежично емитовање; 

емитовање кабловске телевизије.  

Кл. 41:  продукција радио и телевизијског програма; 

телевизијска забава; забава посредством радија.  
 

(111) 81099 (181) 19.02.2031. 

(210) Ж- 2021-284 (220) 19.02.2021. 

 (151) 26.08.2021. 

(732) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 07932, 

Florham Park New Jersey, US 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34, 11000, 

Београд 

(540) 

SECOMPLA 

(511) Кл. 1:  хемикалије које се користе у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито 

препарати за јачање биљака, хемијски или биолошки 

препарати за контролу стреса код биљака, препарати 

за регулисање раста биљака, хемијски препарати за 

третирање семена, гени семена за пољопривредну 

производњу.  

Кл. 5:  препарати за уништавање и сузбијање 

штеточина, инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди.  

Кл. 31:  пољопривредни производи, производи 

хортикултуре и производи шумарства, житарице, 

семење и вегетативни делови биљака.  
 

(111) 81100 (181) 01.04.2031. 

(210) Ж- 2021-569 (220) 01.04.2021. 

 (151) 26.08.2021. 

(732) LA FANTANA SRL, 8C Garii Obor Street, 

District 2, Bucharest, RO 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 11:  инсталације за пречишћавање воде; 

апарати и машине за пречишћавање воде; апарати за 

прочишћавање воде за кућне потребе; јединице за 

прочишћавање воде за производњу питке воде; 

уређаји за пречишћавање воде; постројења за 

индустријски третман; апарати за расхлађену 

пречишћену воду; апарати за воду; стерилизатори 

воде; танкови за воду под притиском; уређаји за 

хемијску стерилизацију [опрема за прераду воде]; 

инсталације за пречишћавање, десалинизацију и 

кондиционирање воде; апарати за уклањање каменца 

из воде; апарати за филтрирање воде; филтер апарати 

за инсталације за снабдевање водом; мембране у 

виду филтера за пречишћавање воде; машине за 

пречишћавање воде; уређаји за филтрирање воде 

обрнутом осмозом [опрема за прераду воде]; апарати 

за кондиционирање воде; инсталације за 

кондиционирање воде; апарати за десалинизацију 

воде; апарати и инсталације за омекшавање воде; 

апарати за точење расхлађених пића; електрични 

прочишћивачи воде за кућну употребу; апарати за 

озонизацију воде.  

Кл. 35:  маркетинг за забавне догађаје; промоција 

посебних догађаја и забавних догађаја; организовање 

догађаја у комерцијалне и рекламне сврхе; 

промотивне услуге за забавне догађаје; организовање 
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догађаја, изложби, сајмова и приредби за 

комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

рекламне и маркетиншке услуге које се пружају 

путем блогова; испитивање јавног мњења; рекламне, 

промотивне и маркетиншке услуге; услуге односа са 

јавношћу; презентација робе; услуге приказивања 

производа; услуге изложби и сајмова; дистрибуција 

рекламног, маркетиншког и промотивног материјала; 

саветовање из области оглашавања, маркетинга и 

промотивних активности, саветодавне услуге и 

асистенција; услуге малопродаје и велепродаје 

апарата за воду, апарата и уређаја за пречишћавање 

воде; пластичне чаше, пластични тањири, пластичне 

флаше, пластични подметачи за чаше, пластични 

калупи за коцкице леда; услуге продаје путем 

лицитације; изнајмљивање аутомата за продају; 

услуге пословне помоћи, управљања и 

администрације; административна обрада података; 

канцеларијски послови; пословно саветовање и 

саветодавне услуге; изнајмљивање канцеларијских 

машина; продаја на јавним аукцијама воде, кафе, 

машина за воду и кафу, апарата за воду и кафу, 

пластичних чаша, пластичних тањира, пластичних 

флаша, пластичних подметача за чаше, пластичних 

калупа за коцкице леда; онлајн малопродаја машина 

за воду и кафу, апарата за воду и кафу, пластичних 

чаша, пластичних шоља, пластичних тањира, 

пластичних флаша, пластичних подметача за чаше, 

пластичних калупа за коцкице леда, пластичних 

чинија; канцеларијско управљање и пословна 

администрација.  

Кл. 39:  превоз и достава робе; услуге превоза робе и 

терета и селидбене услуге; паковање и складиштење 

робе; услуге складиштења у хладњачама; услуге 

складиштења у контејнерима; изнајмљивање 

контејнера; изнајмљивање просторија за хлађење; 

услуге трезора; услуге складиштења робе у 

магацинима; амбалажирање предмета за превоз; 

услуге амбалажирања.  

Кл. 40:  изнајмљивање филтера за воду; 

изнајмљивање апарата за пречишћавање воде; 

изнајмљивање опреме за прераду воде; 

изнајмљивање опреме за пречишћавање воде; 

изнајмљивање јединица за филтрирање воде у 

комерцијалне сврхе; пружање информација о 

изнајмљивању апарата за пречишћавање воде; услуге 

пречишћавања воде; обрада воде; регенерација вода; 

контрола загађења воде; третман [пречишћавање] 

воде; услуге третмана [деминерализације] воде; 

кондиционирање и пречишћавање ваздуха и воде; 

обрада и пречишћавање воде; изнајмљивање опреме 

за пречишћавање ваздуха.  
 

(111) 81101 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-530 (220) 26.03.2021. 

 (151) 26.08.2021. 

(732) FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 

10000 , Zagreb, HR 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.03.20; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, тамно зелена, бела.  

(511) Кл. 29:  ајвар [конзервисана паприка]; умаци 

(дипови); салама; уље за салату; вегетаријанске 

кобасице; вегетаријанске замене за сухомеснате 

производе; намази који садрже маст, за хлеб; намази 

на бази поврћа; намази на бази махунарки; желеи, 

джемови, компоти, воћни и поврћни намази; супене 

коцке; коцке за супу; кокосово уље; јестива уља; уља 

за кување; уља за прехрану; уља и масти; кокосово 

уље за прехрану; маслиново уље; биљна уља за 

храну; екстра девичанско маслиново уље; јестива 

уља и масти; јестива уља која се користе за кување 

хране; кокосово уље и маст [за прехрану]; мешана 

биљна уља за кулинарске потребе; маслиново уље за 

прехрану; мешано уље [за прехрану]; мешавине уља 

за прехрану; органско кокосово уље за кулинарске 

потребе; сунцокретово уље за прехрану; кокосова 

маст; масти, јестиве; биљне масноће за кување; 

биљне масти за храну; масти за кување; маслац од 

семенки; маслац са зачинским травама; маслац са 

зачинским биљем; замене за маслац; млеко од 

конопље за употребу као замена за млеко; бургери од 

поврћа; пљескавице од поврћа; пљескавице; 

пљескавице за хамбургере од тофуа; сирове 

пљескавице за хамбургере; брзо смрзнута јела од 

поврћа; поврће сушено у смрзнутом стању; 

замрзнута готова јела која се претежно састоје од 

поврћа; замрзнуто поврће; десерти на бази вештачког 

млека; кокосово млеко; кокосово млеко које се 

користи као пиће; кокосово млеко које се користи у 

кулинарству; кокосово млеко у праху; кокосово 

млеко [напитак]; млечни производи и њихове замене; 

млеко од соје [замене за млеко]; млеко од соје; млеко 

од кикирикија за кулинарске потребе; млеко од 

кикирикија; млеко од сојиног зрна; замена павлаке 

или млека за напитке; замена павлаке и млека за 

кафу; напици на бази овса [замена за млеко]; напици 
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од соје као замена за млеко; немлечне замене  за 

млеко; пића на бази бадемовог млека; пића на бази 

кокосовог млека; протеинско млеко; рижино млеко; 

вештачка павлака [замена за млечне производе]; 

сојино млеко; сојино млеко у праху; замене за млеко; 

заменски производи за млеко на биљној бази; овсено 

млеко; јогурт од соје; јогурт; десерти од јогурта; 

ароматизовани јогурти; јогурти с аромом воћа; супе; 

готове супе; екстракти за супе; супе у конзерви; супе 

у врећици; мешавине за супе; унапред скувана супа; 

концентрати за супу; препарати за припрему супа; 

пасте за припремање супе; препарати за супу од 

поврћа; кобасице; воћни десерти; сирни намази; 

млечни намази; намаз од лотосових семенки; намаз 

од патлиджана; намаз од лешника; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази белог лука; 

воћни намаз; готова јела која се претежно састоје од 

замена за месо; готова јела која се углавном састоје 

од поврћа; готови производи од поврћа; 

припремљено поврће; мусеви од поврћа; паштета од 

поврћа; обрађено поврће; повртна паштета; повртна 

паста од бундеве; повртни концентрат за кухање; 

предјела на бази поврћа; прерађено воће, печурке, 

поврће, орашасти плодови и махунарке; желеи од 

поврћа; замене за месо на бази поврћа; унапред 

припремљена јела од поврћа; темељац од поврћа; 

замене за месо; замене за маргарин; замјена за јаја; 

замена за живину; замене за киселу павлаку; сејтан 

[замена за месо]; немлечне замене за млеко или 

павлаку; формирана биљна беланчевина са 

текстуром, која се користи као замена за месо; 

плочице на бази орашастих плодова као замена за 

оброк; плочице на бази воћа као замена за оброк; 

замене за сир; пиринчано млеко[замена за млеко]; 

екстракти парадајза; концентрат парадајза [пире]; 

конзервирани парадајз; ољуштени парадајз; пире од 

парадајза; прерађени парадајз; сок од парадајза за 

кување; кондензовани парадајз; биљни сокови за 

кување; екстракти од поврћа [сокови] за кување; 

концентрати сокова од поврћа за прехрану; млеко; 

ароматизовано млеко; бадемово млеко;пиринчано 

млеко за кулинарске потребе; бадемово млеко за 

кулинарске потребе; млечна пића; прехрамбено уље 

чиа семенки; уља семена лана [јестива]; течни јогурт; 

кремасти јогурти; пића од јогурта; пића на бази 

јогурта; ланено уље за употребу у кулинарству; 

умаци од орашчића; конзервирано, замрзнуто, 

сушено и кувано воће и поврће; вегетаријанске и 

веганске замене за месо и рибу ; вегански производи 

као замена за млеко и сир ; готова и делимично 

готова јела, која се углавном састоје од поврћа; тофу 

и производи од тофуа с тофуом као главним 

састојком; биљне и вегетаријанске деликатесе на 

бази поврћа, воћа, кромпира, салата, млечних 

производа или јаја; намази, од поврћа, 

вегетаријанских и/или веганских деликатесних 

састојака; готова јела и полуготова јела у свежем, 

делимично конзервираном или конзервираном 

облику, која се углавном састоје од удела поврћа; 

месо, вегетаријанско; вегетаријанске намирнице на 

бази замене за месо; прехрамбени производи, и то 

вегетаријанске деликатесе, које се углавном састоје 

од замена за месо и рибу, вегетаријанских намаза, 

тофуа, производа од тофуа, прерађеног воћа и 

поврћа; вегетаријанска готова јела од поврћа и/или 

замена за месо и рибу; вегетаријанска замрзнута 

храна; вегетаријански брзи оброци на бази куваног, 

сушеног или свежег поврћа; месне и рибље замене на 

вегетаријанској бази; пљескавице од поврћа; 

намирнице на бази соје; конзервирано воће и поврће; 

јела састављена од биљних, вегетаријанских и/или 

веганских деликатесних састојака, као и унапред 

припремљена и сирова јела (на бази поврћа, воћа, 

кромпира, млечних производа или јаја), салате; 

вегетабилне (биљне) и вегетаријанске деликатесе; 

намази од поврћа; салате за предјело; компот од 

јабука; конзервисани грашак; маслац; крема од 

маслаца; урме; беланчевине за кулинарске потребе; 

конзервисани грашак; маслац од кикирикија; 

кикирики, обрађен; кисели краставци; нискомасни 

чипс од кромпира; масне супстанце за производњу 

јестиве масти; кришке воћа; воћни желеи 

[дрхталице]; каша, воћна; воћне салате; воћне 

грицкалице; желеи; желатин; желеи; поврће, кувано; 

поврће, сушено; поврће, конзервисано; конзерве од 

поврћа; мусеви од поврћа; салате од поврћа; млеко 

од конопље [замена за млеко]; джем од ђумбира; 

препарати за супу од поврћа; маслац од какаа; 

кристализовано воће; чипс [пржени кромпирићи]; 

пахуљице од кромпира; уштипци од кромпира; 

леблебија [тесто од леблебија]; кимчи [ферментирана 

храна од поврћа]; кокосов маслац; сушени кокос; 

воће, кувано; кондензовано млеко; джемови; бели 

лук, конзервисани; крокети; лецитин за употребу у 

кулинарству; конзервисано сочиво; уље од кукуруза; 

млевени бадеми; маргарин; мармелада; млеко; ораси, 

припремљени; воће, кувано; конзервисано воће; 

замрзнуто воће; воће у конзерви; воћне салате; 

конзервисане маслине; уље палминих коштица за 

прехрану; палмино уље за прехрану; пектин за 

кулинарство; биљни сокови за кување; укисељено 

поврће или воће; конзервиране печурке; полен 

припремљен за прехрану; уље од репице за 

прехрану; готове салате; семенке, обрађене; 

сусамово уље; тахини [паста од семена сусама]; 

кисела павлака; конзервисано сојино зрно за 

прехрану; семенке сунцокрета, обрађене; 

сунцокретово  уље за прехрану; тартуфи, 

конзервисани; алое вера припремљена за људску 

потрошњу; састојци за припремање бујона; 

конзервисани лук; вегетаријанске и веганске замене 

за месо.  
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Кл. 30:  мајонез; имитација мајонеза; вегански 

мајонез; умаци на бази мајонеза; намази на бази 

мајонеза; намази на бази мајонеза и кечапа; мајонез с 

киселим воћем или поврћем; готова храна - у облику 

умака; преливи за прехрану [умаци]; пасте од поврћа 

[умаци]; слани умаци, чатни умаци и пасте; соли, 

зачини, ароме и зачински умаци; умаци; умаци који 

садрже орашчиће; умаци од зачинског биља; умаци 

(зачински); умак [јестиви]; умаци за салату; 

зачињени умаци; зачински умаци[зачински додаци]; 

преливи за салату; вегански сладолед; сладолед без 

млека; ћуфте; чоколадни десерти; инстант десертни 

пудинзи; готови десерти [на бази чоколаде]; готови 

десерти [теста]; десертни мусеви [посластичарски 

производи]; пудинзи као десерти; сладоледни 

десерти; пудинг десерт на бази пиринча; чоколадни 

намази; чоколадни намази с орашастим плодовима; 

намази на бази чоколаде; готови оброци који садрже 

[углавном] рижу; готови оброци који садрже 

[углавном] тестенину; готови хамбургери у пециву; 

готови десерти [кондиторски производи]; готови 

пудинзи; готови ручкови од пиринча, с додатим 

месом, рибом или поврћем; енергетске плочице на 

бази житарица; храна од житарица; храна 

направљена од печених житарица; храна за људску 

конзумацију на бази житарица; колачи од житарица 

за људску потрошњу; хлеб од више врста житарица; 

муслији који се углавном састоје од житарица; 

обрађена зрна житарица; обрађене житарице за храну 

за људску конзумацију; плочице на бази житарица 

као замена за оброк; плочице од житарица; плочице 

од житарица и енергетске плочице; прехрамбене 

плочице на бази житарица; житарице; 

високопротеинске плочице од житарица; производи 

од житарица у облику плочица; препарати од 

житарица; топле житарице за доручак; житарице, 

каша и гриз за доручак; житарице припремљене за 

људску конзумацију; жтарице спремне за јело; 

житарице у праху; житарице за доручак; житарице за 

прехрану људи; тост; тостирани хлеб; тост 

(препржени хлеб); каше од поврћа [умаци-храна]; 

чатни [индијски умаци од мешавине зачина, поврћа 

или воћа]; пиреи од поврћа [умаци]; претходно 

запаковани ручкови од пиринча, који могу садржати 

месо, рибу или поврће; замена за сладолед; замене за 

чоколаду; плочице на бази чоколаде као замена за 

оброк; замене за сладолед на бази соје; пите без меса; 

сирће; воћно сирће; ароматизовано сирће; јабуково 

сирће; винско сирће; балзамико сирће; сенф за 

прехрану; слачица [сенф]; кечап од парадајза; кечап 

[умак од парадајза]; умаци на бази парадајза; умак од 

парадајза; маринаде; зачинска маринада; маринаде са 

зачинима; маринаде са зачинским травама; пудинзи; 

пудинг од гриза; пудинг од пиринча; пудинзи у 

праху; инстант мешавине за пудинг; мешавине за 

припрему пудинга; тартар умак; припремљени рен 

[зачински умак]; концентровани умак; кари умаци; 

умаци од печурака; умаци од рена; умаци од соје; 

умаци за кување; умаци за тестенину; умаци за рижу; 

умак од парадајза[ салса]; умак за шпагете; умак за 

пицу; вегетаријанске и/или веганске паштете; 

вегетаријанске намирнице на бази производа од 

житарица, квасца и/или пикантни намази; 

вегетаријански и вегански слаткиши; хлеб; бесквасни 

хлеб; двопек.  

Кл. 32:  безалкохолна пића; протеинска пића; напици 

за спортисте обогаћени протеинима; напици на бази 

пиринча који нису замена за млеко; напици од смеђег 

пиринча који нису замена за млеко; пића на бази 

соје, осим замена за млеко; пића на бази овса [која 

нису замена за млеко]; сокови од поврћа [напитак]; 

повртни сокови (напици); напици од поврћа; напици 

који се састоје од мешавине воћних и повртних 

сокова; фрапеи од поврћа; напици од сока од 

парадајза; сок од парадајза [напитак]; сокови; сок 

(воћни -); органски воћни сок; газирани сокови; 

безалкохолна газирана пића од воћног сока; 

безалкохолна пића која садрже воћне сокове; 

безалкохолна пића која садрже повртне сокове; 

безалкохолни повртни сокови; газирани воћни 

сокови; мешани воћни сок; напици који се састоје 

претежно од воћних сокова; сокови од зеленог 

поврћа; безалкохолна пића на бази соје; 

безалкохолна пића на бази овса; безалкохолна пића 

на бази бадема; безалкохолна пића на бази кокосовог 

млека и других биљних препарата; безалкохолни 

воћни екстракти; безалкохолна воћна пића; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолна 

пића од алое вере; овсено млеко за пиће; бадемово 

млеко [пиће]; пића на бази соје, осим замена за 

млеко.  
 

(111) 81102 (181) 19.02.2031. 

(210) Ж- 2021-276 (220) 19.02.2021. 

 (151) 26.08.2021. 

(732) CEMEX, S.A.B. DE C.V., Av. Constitución 444, 

Pte. Col. Centro, 64000, Monterrey (NUEVO LEÓN), MX 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, црвена.  

(511) Кл. 19:  грађевински материјали (неметални), 

укључујући цемент, бетон, малтер, камен, креч, 

шљунак, подне плочице, партиције, цигле, плочице, 

мозаик, круте цеви, неметалне, за грађевинарство; 

асфалт, катран и битумен (смола), преносиве 

грађевине [конструкције], неметалне, укључујући 

модуле, панеле, монтажне стубове и споменике, од 

неметалних материјала.  
 

(111) 81103 (181) 18.02.2031. 

(210) Ж- 2021-273 (220) 18.02.2021. 

 (151) 26.08.2021. 

(732) SKYMEDIA GROUP DOO BEOGRAD, 

Димитрија Туцовића 28а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива.  

(511) Кл. 16:  печати са адресом папир; огласни 

панои од папира или картона;  бележнице, нотеси; 

албуми; слике; штампани материјал [висока 

штампа]; фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; 

оловке; блокови за цртање;  

блокови [канцеларијски материјал]; памфлети; 

жигови [печати]; свеске; бележнице; индексне карте 

[канцеларијске]; листови папира; (канцеларијски) 

картон; каталози; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; конусне папирне кесе; коверте; 

материјали за писање; формулари [штампани]; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

штампани роковници; папир за писање; планови, 

пројекти нацрти; врећице [коверте, кесе] од папира 

или пластике, за паковање; фолије, слајдови 

(канцеларијски материјал); алманаси; календари; 

заставе од папира;  

плакати од папира или картона; етикете од папира 

или картона; натписи од папира или картона; 

налепнице [канцеларијски прибор]; леци, флајери;  

транспаренти [банери] од папира; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]. 

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; непосредно оглашавање 

путем поште; ажурирање огласних материјала 

дистрибуција узорака; изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију; 

услуге односа са јавношћу; рекламирање преко 

телевизије; маркетиншка истраживања; испитивање 

јавног мњења; изнајмљивање огласног простора 

промоција продаје за друге секретарске услуге; 

пословно управљање за сценске уметнике; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; тражење спонзорства; 

маркетинг; услуге телемаркетинга; оглашавање 

плаћањем по клику [pay per click глашавање]; развој 

концепта оглашавања; изнајмљивање билборда 

[паноа за рекламирање]; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене; 

оглашавања писање текстова за рекламне намене; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; услуге односа са медијима; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе. 

Кл. 38:  слање порука; емитовање телевизијских 

програма; телефонске комуникације; емитовање 

кабловске телевизије; комуникације мобилним 

телефонима; комуникација преко рачунарских 

терминала; пренос порука и слика посредством 

рачунара; сателитски пренос; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

пренос дигиталних датотека; бежично емитовање; 

пренос видео садржаја на захтев; пренос подкаст 

садржаја.   

Кл. 41:  услуге разоноде; изнајмљивање сценског 

декора изнајмљивање аудио снимака; продукција 

радио и телевизијских програма; оркестарске услуге; 

пружање услуга у области забаве и разоноде; услуге 

студија за снимање; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијских студија; 

писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; монтажа 

видеотрака; компоновање музике; фотографске 

репортаже фотографисање; услуге репортерског 

извештавања; снимање видеорекордером; услуге 

агенција за продају карата [разонода]; писање 

текстова; продукција музике; омогућавање 

коришћења онлајн музике, која се не може 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; писање песама; 

писање сценарија; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге тонске технике 

за манифестације; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге технике осветљења за 

манифестације; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање корисничких 

оцена у забавне и културне сврхе.   
 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/9 

Intellectual Property Gazette  2021/9 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

109 

(111) 81104 (181) 16.03.2031. 

(210) Ж- 2021-450 (220) 16.03.2021. 

 (151) 27.08.2021. 

(732) Центар дечјих летовалишта и опоравилишта 

града Београда, Рисанска 12, 11000, Београд,  

Савски венац, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.12; 01.01.20; 05.11.11; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04  

(591) црвена (две нијансе), плава (две нијансе), 

зелена (две нијансе), жута, розе (две нијансе), 

наранџаста (две нијансе).  

(511) Кл. 39:  координација путних аранжмана за 

појединце и за групе; обезбеђивање возила за туре и 

екскурзије; организација и резервација екскурзија; 

организација и резервација путних аранжмана за 

пословне потребе и потребе разоноде; организација и 

резервација путовања; организација превоза и 

путовања; организација туристичких путовања; 

организација услуга превоза; планирање, 

организовање и резервација путовања.  

Кл. 43:  изнајмљивање бунгалова; припрема и 

достава хране и пића за непосредно конзумирање; 

припрема хране и пића; пружање ресторанских 

услуга; пружање смештаја за одмор; пружање услуга 

дневног боравка за одрасле и децу; пружање услуга 

пансиона; пружање услуга резервације соба и 

хотелских резервација; пружање хотелског смештаја; 

пружање хране и пића као део хотелијерских услуга; 

сервирање хране и пића; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге ноћења са доручком; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге туристичке 

агенције за резервисање хотелског смештаја; услуге 

хотела, ресторана и угоститељства; услуге хотела у 

одмаралиштима.  
 

(111) 81105 (181) 22.02.2031. 

(210) Ж- 2021-287 (220) 22.02.2021. 

 (151) 27.08.2021. 

(732) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO 

MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска б.б., 

22300, Стара Пазова, RS 

 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.04.02; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) Кл. 20:  опрема за кревет, нарочито јастуци.  

Кл. 24:  текстил и текстилни производи који нису 

обухваћени другим класама, нарочито завесе.  
 

(111) 81106 (181) 02.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1091 (220) 02.07.2020. 

 (151) 27.08.2021. 

(732) Владимир Цветковић, Булевар Цара Лазара 

82, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Дејан Мудринић, Сремска 4/3*6, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.12; 26.04.12; 26.04.16; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.03; 29.01.04  

(591) тиркизно зелена, тамно тиркизно зелена, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

фластери, материјали за завијање; дезинфекциона 

средства.   

Кл. 10:  хируршки, медицински апарати и 

инструменти; апарати за масажу.  

Кл. 44:  медицинске услуге; хигијенска заштита и 

нега лепоте за људе.   
 

(111) 81107 (181) 23.03.2031. 

(210) Ж- 2021-503 (220) 23.03.2021. 

 (151) 27.08.2021. 
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(732) БМ ТРГОВИНА ДОО ПАРАЋИН, 

Видовданска 6, 35250, Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12  

(591) црна, Pantone 117C.  

(511) Кл. 33:  алкохолна есенције; 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; вотка: воћни екстракти, 

алкохолни; дестилована алкохолна пића на бази 

житарица; дестилована пића; дигестиви [ликери и 

жестока пића]; жестока пића; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; крушковача; куракао; ликери: 

ликер од аниса; ликер од пеперминта: медовина; 

пикет; помешана алкохолна пића, која нису на бази 

пива; рум; саке; џин.   
 

(111) 81108 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-514 (220) 25.03.2021. 

 (151) 27.08.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 1, 

Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BEYOND ZERO 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  

Кл. 35:  маркетиншке кампање; услуге оглашавања 

ради подизања свести јавности о еколошким 

питањима.  

Кл. 39:  транспортне услуге.  

Кл. 42:  техничка испитивања.  
 

(111) 81109 (181) 28.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1250 (220) 28.07.2020. 

 (151) 27.08.2021. 

(732) REAL FEEL DOO, Светозара Марковића 31, 

21410, Футог, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 03.07.13; 03.07.22; 05.03.13; 05.07.14; 05.07.22; 

11.03.14; 25.01.06; 25.07.25; 26.01.04; 26.01.21; 

27.03.11; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.15  

(591) зелена, црна, бела, жута, плава, наранџаста, 

црвена.  

(511) Кл. 30:  чај.  
 

(111) 81110 (181) 05.02.2031. 

(210) Ж- 2021-200 (220) 05.02.2021. 

 (151) 30.08.2021. 

(300) 90/099,775  07.08.2020.  US. 

(732) Stryten Manufacturing LLC, 3700 Mansell 

Road, Suite 400, Alpharetta, 30022, Georgia, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

STRYTEN 

(511) Кл. 9:  батерије; делови за батерије; пуњачи 

батерија; акумулатори; електрични извори напајања; 

складишта електричне енергије; апарати, уређаји и 

инструменти за напајање електричном енергијом; 

апарати, уређаји и инструменти за непрекидно 

напајање електричном енергијом; електроенергетски 

уређаји, апарати и инструменти; уређаји, апарати и 

инструменти за складиштење електричне енергије; 

системи за напајање електричном енергијом; системи 

за складиштење електричне енергије; апарати, 

уређаји и инструменти за регулисање, контролу и 

дистрибуцију електричне енергије; апарати, уређаји, 

системи и инструменти за прикупљање, регулисање, 

контролу и дистрибуцију соларне енергије; 

фотонапонски системи, апарати, уређаји, системи и 

инструменти; енергетска електроника у облику 

инвертора струје и регулатора пуњења; батеријско 

складиште предвиђено као јединствени систем; 

горивне ћелије; станице за пуњење електричном 

енергијом; станице за снабдевање електричном 

енергијом; генератори електричне енергије на 

батерије.  
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(111) 81111 (181) 18.03.2031. 

(210) Ж- 2021-474 (220) 18.03.2021. 

 (151) 30.08.2021. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

COMFORTLOCK WINGS 

(511) Кл. 5:  женски хигијенски производи, наиме 

дневни улошци, хигијенски улошци и тампони, 

хигијенске гаћице, гаћице за женску хигијену; пелене 

и улошци за инконтиненцију, гаћице за 

инконтиненцију.  
 

(111) 81112 (181) 18.03.2031. 

(210) Ж- 2021-471 (220) 18.03.2021. 

 (151) 30.08.2021. 

(732) Станко Газибарић , Воје Ковачког 54, 23204, 

Стајићево, RS 

(540) 

MEDICORDER 

(511) Кл. 9:  црне кутије [за снимање података].  

Кл. 35:  компјутерско управљање подацима.  

Кл. 38:  комуникација преко рачунарских терминала.  
 

(111) 81113 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1084 (220) 01.07.2020. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.20; 05.11.05; 07.15.05; 08.01.06; 

19.03.01; 26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.07; 29.01.15  

(591) бела, плава, зелена, браон.  

 

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза са 

укусом печурак ; етикете и налепнице за сирни намаз 

са укусом печурака; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за сирни намаз са укусом 

печурака.  

Кл. 29:  сирни намаз са укусом печурака.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом са укусом печурака.  
 

(111) 81114 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1753 (220) 12.10.2020. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Viterra Canada Inc., , 2625 Victoria Avenue, 

Regina, SK S4T 7T9,,, CA 

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

11040, Београд 

(540) 

VITERRA 

(511) Кл. 1:  ђубрива од сувих, зрнастих, течних, 

биолошких састојака која су инокуланти и не садрже 

воду; хемијски препарати за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству, наиме, 

хемијски препарати за третирање семења.   

Кл. 5:  пољопривредне хемикалије, наиме хербициди, 

инсектициди и хемикалије за уништавање глодара 

које се користе за третман семења.   

Кл. 22:  сирови памук.  

Кл. 29:  прерађено семење махунарки; јестива уља, 

наиме уље каноле и уље соје; сушене махунарке, 

наиме, сочиво, грашак, леблебије.   

Кл. 30:  шећер; прерађене житарице и зрневље, 

наиме, кукуруз, овас, лан и пшеница.   

Кл. 35:  дистрибуција у малопродаји и велепродаји 

која се тиче пољопривредне робе и средстава; 

дистрибуција у велепродаји и услуге малопродаје у 

вези са пољопривредним производима, наиме, 

зрневљем, уљарицама, махунаркама и сточном 

храном, као и семењем пољопривредних производа и 

примарним нуспроизводима пољопривредних 

производа, храном за животиње, наиме комплетном 

храном, концентрованим витаминским готовим 

мешавинама за исхрану, минералним готовим 

мешавинама за исхрану, концентрованим 

витаминским и минералним готовим мешавинама за 

исхрану, суплементима и концентратима за исхрану, 

нутријентима и адитивима за животињску храну, 

лековима и инекцијама за животиње који се уносе 

као храна а служе за лечење и спречавање болести 

код животиња, пољопривредним хемикалијама, 

хербицидима, пестицидима и фунгицидима, 

пољопривредним ђубривима и компостима и 

земљом; услуге унапређења продаје, наиме 

стратешки развој, рекламирање и маркетинг у вези са 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/9 

Intellectual Property Gazette  2021/9 

112 ЗИС / RS / IPO 

 

производњом, куповином и продајом 

пољопривредних производа, наиме, зрневља, 

уљарица, махунарки и сточне хране, и семења 

пољопривредних производа и примарних 

нуспроизвода пољопривредних производа; 

саветодавне услуге, наиме, пословно планирање, 

управљање и евиденција за купце и добављаче у 

пољопривреди; пословно управљање за друге 

лифтовима и терминалима за жито и центрима за 

узгајање усева; услуге управљања ризиком; услуге 

пословних информација, наиме пружање 

информација у вези са пољопривредним тржиштем.  

Кл. 36:  уговорне активности у виду трговине робом за 

друге и финансирања пољопривредних роба и 

средстава; услуге осигурања, наиме, закључивање 

уговора о осигурању у случају настанка штета услед 

грàда; услуге прибављања информација о посредовању 

у вези са основним производима; финансијско 

планирање за купце и добављаче у пољопривреди; 

услуге управљања финансијским ризиком.   

Кл. 39:  услуге транспортне логистике, наиме 

координисање превоза терете камионима; услуге 

транспорта, наиме, транспорт зрневља, 

пољопривредних производа и средстава и општег 

товара камионима; услуге складиштења зрневља; 

паковање у складу са поруџбинама и 

спецификацијама других. 

Кл. 40:  процесирање по поруџбини пољопривредних 

производа и прерађене хране; пружање услуга 

третирања и премазивања семења; производња и 

обрада по поруџбини пољопривредних производа, 

наиме зрневља, уљарица, махунарки и сточне хране, 

семења пољопривредних производа и примарних 

нуспроизвода пољопривредних производа, хране за 

животиње, наиме комплетне хране, концентрованих 

витаминских готових мешавина за исхрану, 

минералних готових мешавина за исхрану, 

концентрованих витаминских и минералних готових 

мешавина за исхрану, суплемената за исхрану и 

концентрата хране, нутријената и адитива за 

животињску храну, лекова и инекција за животиње 

који се уносе као храна а служе за лечење и 

спречавање болести код животиња, пољопривредних 

хемикалија, хербицида, пестицида и фунгицида, 

пољопривредних ђубрива, компоста и земље; услуге 

сушења зрневља.   

Кл. 42:  онлајн информационе услуге, наиме, 

пружање информација о пољопривредним 

истраживањима путем интернета или других 

електронских уређаја; услуге истраживања и развоја 

из области врста усева, пољопривредних хемикалија, 

хербицида, пестицида и фунгицида, пољопривредних 

ђубрива, рада експерименталних фарми, компоста и 

земљишта, сточарства; услуге теренске инспекције у 

пољопривреди; услуге тестирања земљишта и 

семења.   

Кл. 44:  саветодавне услуге у пољопривреди; онлајн 

информационе услуге, наиме, пружање 

пољопривредних информација у вези са ђубрењем 

путем интернета или другим електронским 

средством; услуге примене, наиме, услуге 

прилагодјене пољопривредне примене хемикалија и 

дјубрива и услуге сетве   
 

(111) 81115 (181) 03.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1925 (220) 03.11.2020. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) MUŠKI KOŠARKAŠKI KLUB "SPARTAK", 

Sportsko udruženje, , Ференца Сепа 3, 24000 

Суботица, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

KOŠARKAŠKI KLUB SPARTAK 

(511) Кл. 25:  обућа; одећа; покривала за главу; 

спортске мајице, дресови; дресови (одећа).  

Кл. 41:  спортске активности; услуге спортских 

објеката; организовање спортских такмичења; услуге 

спортских кампова; изнајмљивање спортских терена.  

Кл. 43:  услуге ресторана; услуге кафеа.  
 

(111) 81116 (181) 08.06.2030. 

(210) Ж- 2020-858 (220) 08.06.2020. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11040, Београд 

(540) 

BEAUTY IN HARMONY WITH 

NATURE 

(511) Кл. 16:  хартија, картон и производи од њих, 

који нису укључени у друге класе; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); пластични материјал 

за паковање (који није укључен у друге класе); 

нарочито етикете и налепнице за производе и 

амбалажа за паковање производа, штампани каталози 

и маркетиншки материјал.  

Кл. 32:  вода; лековита минерлана вода; минерална 

вода; газирана и негазирана стона вода за пиће; 

безалкохолна пића.  

Кл. 35:  услуге велепродаје, малопродаје и 

оглашавања у вези са водом, лековитом минералном 

водом, минералном водом, газираном и негазираном 

стоном водом за пиће, безалкохолним пићима. 
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(111) 81117 (181) 15.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2217 (220) 15.12.2020. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) The International Association of Lions Clubs  , 

300 W. 22nd Street , Oak Brook, Illinois  60523   , US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.01; 03.01.16; 24.01.09; 24.01.15; 24.01.25; 

27.05.17; 27.05.21; 27.05.24  

(511) Кл. 36:  услуге прикупљања прилога у 

добротворне сврхе; услуге прикупљања средстава за 

заштиту и истраживање у вези са видом и слухом; 

добротворне услуге, наиме, обезбјеђивање средстава за 

жртве и хуманитарне раднике који учествују у 

уклањању посљедица природних или катастрофа 

узрокованих људским фактором; добротворне услуге, 

наиме, организирање и провођење волонтерских 

програма и пројеката за добробит заједнице.  
 

(111) 81118 (181) 14.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2207 (220) 14.12.2020. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Сава Живановић, Цара Лазара 10, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Миодраг Марковић, Његошева 72, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) тегет-CMYK 83,27,0,76; црвена-CMYK-

0,83,81,13; бела.  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер; подаци који су 

снимљени и који се могу преузети, ништа од 

наведеног није за уређивање фотографија или видео 

записа или за сврху дељења на друштвеним 

мрежама.   

Кл. 35:  сортирање разних производа ради лакшег 

разгледања и куповине, електронским путем или 

преко веб сајта; услуге рекламирања,ништа од 

наведеног није за уређивање фотографија или видео 

записа или за сврху дељења на друштвеним 

мрежама.   

Кл. 36:  финансијски и новчани послови за 

друге,ништа од наведеног није за уређивање 

фотографија или видео записа или за сврху дељења 

на друштвеним мрежама.  

Кл. 42:  рачунарске и технолошке услуге за 

обезбеђивање рачунарских података и информација 

о роби, личности и финансијама; софтвер као услуга; 

платформа као услуга; дизајн рачунарског 

софтвера,ништа од наведеног није за уређивање 

фотографија или видео записа или за сврху дељења 

на друштвеним мрежама.   
 

(111) 81119 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-525 (220) 26.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Barclays PLC, 1 Churchill Place, London E14 5HP, UK 

(740) Ристић и Малешевић доо Београд, Македонска 

32, 11000, Београд 

(540) 

LEHMAN BROTHERS 

(511) Кл. 36:  финансијске услуге.  
 

(111) 81120 (181) 06.03.2030. 

(210) Ж- 2020-355 (220) 06.03.2020. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) HoneyCraft doo Novi Sad za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Branislava Borote 17, 21000, Novi 

Sad, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 11.01.02; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) провидна/бела, црна, жута.  
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(511) Кл. 8:  кашике; кашике, виљушке и ножеви од 

пластике; кашике за једнократну употребу; кашике 

као део прибора за јело; кашике као сувенири; 

кашичице за десерт; кашичице за кафу; кашичице за 

сладолед; кашичице за чај; ножеви, виљушке и 

кашике; ножеви, виљушке и кашике за бебе; 

пластичне кашике; пластични прибор за јело; 

прибори за јело за једнократну употребу; справе за 

претакање течности [ручни алат]; стони прибор 

[кашике, виљушке, ножеви].   

Кл. 21:  калупи, модле [кухињски прибор]; кашике за 

мед; кашике за сервирање; кутије за пилуле, [нису за 

медицинске потребе]; кутије за храну; кутије за чај; 

кућне или кухињске справе и посуде; кућне посуде 

за храну; кухињски прибор за сервирање; кухињски 

прибори; кухињско посуђе; пластичне кутије за 

ужину; пластичне посуде; посуде за мешање 

напитака; посуде за послужење; посуде за 

послуживање; посуде за послуживање кафе, 

неелектричне; посуде за служење чаја, не од 

племенитих метала; посуде за чај које нису од 

племенитих метала; посуде, не од племенитих 

метала, за кућну или кухињску употребу; посуде од 

алуминијумске фолије за једнократну кућну 

употребу; филтери за кафу, не-електрични; филтери 

за чај.   

Кл. 43:  сервирање хране и пића; сервирање хране и 

пића за госте у ресторанима; сервирање хране и пића 

у бистроима; сервирање хране и пића у 

малопродајним објектима и објектима који 

припремају храну за понети; сервирање хране и пића 

у ресторанима и баровима; сервирање чаја, кафе, 

какаа, газираних пића и воћних сокова; услуге 

барова који служе првенствено кафу и чајеве; услуге 

барова који служе првенствено чајеве; услуге брзе 

хране за понети.   
 

(111) 81121 (181) 24.03.2031. 

(210) Ж- 2021-501 (220) 24.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) GAP (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 94105, San 

Francisco, California 94105, US 

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

11000, Београд 

(540) 

GAPFIT 

(511) Кл. 25:  одећа, наиме, панталоне, кратке 

панталоне, тренерке, радни комбинезони, кошуље, 

мајице, дуксеви, блузе, јакне, прслуци, капути, одећа 

за кишу, ципеле, женско рубље, одећа за спавање, 

огртачи, купаћи костими, рукавице, чарапе, плетена 

трикотажа, каишеви, шалови, капе, кравате, папуче, 

сукње, хаљине и джемпери.  

 

Кл. 35:  услуге малопродајне и велепродајне и услуге 

малопродајне и он-лајн услуге на пољу одеће, обуће, 

покривала за главу, додатака за одећу, дизајна одеће, 

торби, кожне галантерије, пртљага, накита, сатова, 

наочара за сунце и оптичарских производа, играчака, 

игара и спортске опреме, додатака за косу, 

козметике, тоалетних производа, мириса, производа 

за личну негу, канцеларијског прибора, производа за 

поклоне, производа за употребу у домаћинству, за 

ручавање, за кревете и за купање, производи за кућу 

од стакла, производа од папира; оглашавање; 

маркетиншке и промотивне услуге; услуге 

презентације производа и услуге излагања 

производа. послово управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; спајање за 

рачун трећих лица одеће, обуће, покривала за главу, 

додатака за одећу, торби, производа од коже, наочара 

за сунце и наочара за вид, накита, додатака за косу, 

козметике, тоалетних производа, мириса, производа 

за личну негу, канцеларијског материјала, производа 

за поклоне, производа за кућу, играчака, игара и 

спортске опреме (осим њиховог превоза), 

омогућавање купцима да на погодан начин погледају 

и купе ту робу, такве услуге пружају се и у 

малопродајним објектима, путем електронских 

медија, на пример, путем wеб страница; 

промовисање роба и услуга других постављањем 

огласа и промотивних дисплеја на електронској wеб 

локацији доступној путем рачунарске мреже; 

пружање услуга он-лајн наручивања на пољу 

широког спектра робе широке потрошње; услуге 

каталога за наручивање путем поште за робу  

широке потрошње; услуге лојалности потрошача, 

подстицајних и бонус програма, комерцијалне 

трговине и услуге информисања потрошача, 

пословна помоћ, услуге управљања и 

административне услуге; услуге пословне анализе, 

истраживања и информисања.  
 

(111) 81122 (181) 11.01.2031. 

(210) Ж- 2021-23 (220) 11.01.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 

Pfäffikon SZ, CH 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34, 11000, 

Београд 

(540) 

AVELYO 

(511) Кл. 1:  хемикалије које се користе у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито 

препарати за јачање биљака, хемијски или биолошки 

препарати за контролу стреса код биљака, препарати 
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за регулисање раста биљака, хемијски препарати за 

третирање семена, гени семена за пољопривредну 

производњу.  

Кл. 5:  препарати за уништавање и сузбијање 

штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди.  
 

(111) 81123 (181) 08.01.2031. 

(210) Ж- 2021-15 (220) 08.01.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

CHIPSY INSPIRED BY NATURE 

(511) Кл. 29:  спремљене грицкалице који се састоје 

првенствено од кромпира и чипса, орашастих 

плодова, производа од орашастих плодова, семенки, 

поврћа или њихових комбинација; чипс од кромпира, 

листићи од кромпира, чипс од поврћа, чипс од тароа, 

хрскави листићи, грицкалице од свињетине, 

грицкалице од говедине, грицкалице на бази соје, 

грицкалице и намази на бази махунарки, умаци, сир; 

мешавине грицкалица које се састоје првенствено од 

кромпира и чипса, орашастих плодова, производа од 

орашастих плодова, семенки, поврћа или њихових 

комбинација.  
 

(111) 81124 (181) 10.03.2031. 

(210) Ж- 2021-416 (220) 10.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) CHINA UNIONPAY CO.,LTD., No. 498 

Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, CN 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

QuickPass 

(511) Кл. 9:  компјутерски хардвер; интерфејси за 

компјутере; снимљени компјутерски софтвер; 

софтвер за шифровање; кључеви за шифровање 

(компјутерски софтвер); дигитални сертификати 

(компјутерски софтвер); дигитални потписи 

(компјутерски софтвер); софтвер за сигурно 

складиштење података и проналажење и пренос 

поверљивих података о купцима које користе 

појединци, банке и финансијске институције; систем 

за пребацивање и размену информација о 

међубанкарским банкарским картицама (снимљени 

компјутерски софтвер); уређаји за обраду података; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

електронске огласне табле; микропроцесори; 

монитори [компјутерски хардвер]; штампачи за 

употребу са компјутерима; скенери [опрема за 

обраду података]; читачи бар кодова; компјутерски 

софтвер дизајниран да банкарским картицама или 

паметним картицама омогући интеракцију са 

терминалима и читачима картица; електронски 

уређаји за читање картица и читање информација 

које се чувају у рачунарским чиповима; магнетне 

кодиране картице за пуњење, банкарске картице, 

кредитне картице, дебитне картице и платне картице; 

читач картица за магнетно кодиране картице и 

картице које садрже чип интегрисаног кола; 

електронски верификациони уређаји за верификацију 

аутентичности платних картица, банковних картица, 

кредитних картица, дебитних картица и платних 

картица; компјутерски уређај за управљање 

подацима; бројачи; индикатори количине; уређаји за 

снимање времена; уређаји за издавање карата; 

аутоматске касе; терминали на продајном месту 

[ПОС]; машине за бројање и сортирање новца; 

детектори лажних кованица; чек рекордер; 

саморегулационе бензинске пумпе регулисане 

компјутерским програмом; централне процесне 

јединице [процесори]; кодиране магнетне картице; 

снимљени оперативни програми на компјутеру; 

магнетне личне карте; читачи оптичких знакова; 

магнетни декодери; уређаји за проверу означавања 

поште поштанским маркицама; компјутери који 

служе за насумични одабир наградних добитних 

бројева (еrniе): машине за гласање; електронски 

очитавачи робе; телефакс машине; музички аутомати 

који раде уз помоћ кованог новца [џубокси]; читачи 

електронских књига; уређаји за проверу линија на 

рукама; опрема за препознавање лица; холограми; 

скенер за биолошку идентификацију дужице ока; 

скенер за биолошку идентификацију очне мрежњаче; 

скенер за биолошку идентификацију; уређаји за 

снимање отисака прстију; скенери отиска прста; 

интерактивни терминал екрана осетљивог на додир; 

апликације за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; читачи картица; чип картице; 

електронске и магнетне идентификационе картице за 

платне услуге; компјутерски терминали за банке; 

компјутерски терминали; механизам за апарате који 

се покрећу кованицама; магнетни медији за податке; 

уређаји за пренос звука; уређаји за снимање звука; 

апарати за репродукцију звука; уређаји за снимање, 

пренос или репродукцију звука или слике; 

електронски новчаници који се могу преузимати; 

читачи картица за кредитне картице; читачи картица 

са магнетним кодирањем; читачи електронских 

картица; снимљене или преузете компјутерске 

софтверске платформе; сигурносни (токени) знакови 

(уређаји за шифровање); картице са интегрисаним 

колом (паметне картице); касе; електронски 

привесци за кључеве који су уређаји за даљинско 

управљање; флуоресцентни екрани; наочаре.   
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Кл. 36:  услуге осигурања; услуге посредовање у 

осигурању; услуге путничког осигурања; услуге 

осигурања; финансијске услуге; услуге трговања 

валутама; услуге мењачница; услуге посредовања у 

промету непокретности; услуге финансијског 

посредовања; услуге финансијског управљања; 

банкарске услуге; услуге обраде плаћања; услуге 

финансијске размене; услуге финансијског 

инвестирања; услуге вођења финансијске 

евиденције; услуге електронског трансфера 

средстава; услуге замене валута; услуге електронског 

плаћања; финансијске услуге које се пружају путем 

телефона и интернета или других електронских 

средстава; финансијске услуге у вези са банкарским 

картицама, кредитним картицама, дебитним 

картицама, претплатним картицама, исплатом 

готовине, верификацијом чека и уновчењем чекова; 

услуге обраде плаћања банкарским картицама, 

услуге обраде плаћања кредитним картицама, услуге 

обраде плаћања дебитним картицама, услуге обраде 

плаћања претплатним картицама, услуге обраде 

плаћања платним картицама, услуге обраде плаћања 

готовином, услуге верификације чекова и услуге 

уновчавања чекова; услуге обраде електронских 

готовинских трансакција; услуге обраде 

финансијског плаћања за подршку малопродајним 

услугама које се пружају путем интернета, мрежа 

или других електронских средстава користећи 

електронски дигитализоване информације; услуге 

овере аутентичности и верификације платних 

трансакција; услуге ауторизације и поравнања 

плаћања; услуге верификација кредитних и дебитних 

картица; издавање и откуп путничких чекова и 

путних ваучера; услуге електронског банкарства; 

услуге интернет банкарства; услуге кућног 

банкарства; услуге финансијског информисања; 

услуге финансијског саветовања; услуге 

аутоматизованих бројача новца; услуге продајних 

места и места за вршење финансијских трансакција; 

услуге финансијског клиринга; услуге плаћања 

рачуна које се пружају путем веб страница; услуге 

финансијске анализе; услуге издавања кредитних 

картица; услуге финансирања; услуге истраге у вези 

са кредитним картицама; услуге финансијске 

процене (осигурање, банкарство, некретнине); услуге 

процене накита; услуге посредовања; услуге давања 

гаранција; услуге прикупљања средстава у 

добротворне сврхе; услуге економског старатељства; 

услуге залагаоница; услуге давања попуста 

(повлашћених цена) другим странама путем 

коришћења чланских карата; услуге капиталних 

инвестиција; услуге зајмова (финансирање); услуге 

пружања финансијских информација путем веб 

странице; услуге саветовања у осигурању; услуге 

инвестирања фондова; услуге финансијског 

спонзорства; услуге финансијског истраживања; 

услуге групног финансирања; услуге плаћања путем 

електронског новчаника; услуге процене вредности 

уметничких дела; услуге управљања 

непокретностима; царинско посредовање.   
 

(111) 81125 (181) 22.01.2031. 

(210) Ж- 2021-97 (220) 22.01.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела и црна.  

(511) Кл. 29:  грицкалице, наиме јестиве семенке; 

припремљени кикирики.  

Кл. 30:  грицкалице на бази брашна, кукуруза, 

житарица, пиринча.  
 

(111) 81126 (181) 10.03.2031. 

(210) Ж- 2021-418 (220) 10.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(300) 90,253,826  14.10.2020.  US. 

(732) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, 91320-1799, California, US 

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

11000, Београд 

(540) 

LUMYKRAS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за употребу у 

превенцији амилоидозе, метаболичких болести и 

поремећаја, лупуса, и упале и аутоимуних болести и 

поремећаја; фармацеутски препарати за употребу у 

лечењу канцера, у онкологији, тумора, чврстих и 

хематолошких тумора и израслина, хематолошких и 

хемолитичких болести и поремећаја, укључујући 

кости, зглобове, кичмени стуб, црева, дебело црево, 

кожу, плућа, очи, груди, јајника, грлића материце, 

стомака, бешике, бубрега, главе, мозга, врата, и 

болести и поремећаја крви; фармацеутски препарати 

за употребу у лечењу амилоидозе, метаболичких 

болести и поремећаја, лупуса и упале и аутоимуних 

болести и поремећаја; фармацеутски препарати за 
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употребу у лечењу чврстих тумора и израслина, 

хемолитичких болести и поремећаја, амилоидоза, 

метаболичких болести и поремећаја, лупуса и упале 

и аутоимуних болести и поремећаја.  
 

(111) 81127 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-401 (220) 05.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Springwell д.о.о. Ниш, Радоја Дакића 15, 

18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Војводе 

Мишића 75 локал 2, 18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати 

и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

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

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.   

Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски и помоћни 

уређаји за особе са инвалидитетом; апарати за 

масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе 

и прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица; 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено 

или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија.   
 

(111) 81128 (181) 08.03.2031. 

(210) Ж- 2021-399 (220) 08.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS 

(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона 

б.б., 34300, Аранђеловац 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 06.01.04; 25.01.01; 25.07.22; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, тиркизна, зелена, бела.  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолни воћни 

напици; воде [пића]; газирана безалкохолна пића; 

газирана минерална вода; изворска вода; минералне 

и содне воде и друга безалкохолна пића; напици за 

спортисте обогаћени протеинима; негазирана 

безалкохолна пића; негазирана вода; стоне воде; 

флаширана вода за пиће.  

Кл. 41:  образовне услуге; припрема обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(111) 81129 (181) 23.02.2031. 

(210) Ж- 2021-299 (220) 23.02.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Мирослав Силашки, Брсјачка 18, 11050, 

Београд, Звездара, RS 

(540) 

ZARPAN 
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(511) Кл. 6:  материјали за ојачавање, од метала, за 

бетон; грађевински материјали од метала.  
 

(111) 81130 (181) 09.03.2031. 

(210) Ж- 2021-417 (220) 09.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Preduzeće za usluge CSM 2017 DOO 

PANČEVO, Војводе радомира Путника 26а, 

Панчево, RS 

(740) Адвокат Душан Шарац, Мите Топаловића 18/2, 

Панчево 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 18.01.05; 18.01.23; 27.05.01; 27.07.01; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна.  

(511) Кл. 9:  акумулатори, електрични; батерије, 

електричне, за возила; жмигавци (светлосни 

сигнали); мерачи километраже за возила.  

Кл. 11:  бојлери за топлу воду; соларни грејачи воде; 

соларне лампе; уређаји за расвету; лампе на соларни 

погон; спољна соларна расвета; пећи (апарати за 

грејање); пећи на дрва.  

Кл. 12:  електрична возила; електрични бицикли; 

мотоцикли; трицикли; електрични трицикли; 

електрични скутери; електрични мотори за копнена 

возила.  
 

(111) 81131 (181) 10.03.2031. 

(210) Ж- 2021-424 (220) 10.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.05.19; 03.05.24; 05.07.08; 05.07.22; 

26.04.15; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.02; 29.01.15  

(591) црвена, жута, наранџаста, бела, смеђа, беж, 

љубичаста, ружичаста, тамно плава, цијан.  

(511) Кл. 30:  воћне карамеле.  
 

(111) 81132 (181) 11.03.2031. 

(210) Ж- 2021-419 (220) 11.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Константин Јокановић, Преспанска 10,  

11000, Београд, RS 

(740) Анте Кнежевић, Краља Милана 21, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.06; 07.01.08; 07.03.15; 07.03.25; 24.07.03; 

24.07.23; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, зелена, наранџаста, јарко розе.  

(511) Кл. 28:  љуљашке, коњи за љуљање, смањени 

модели возила, тобогани, макете, макете играчке, 

дечије кућице за игру.  

Кл. 40:  стругање, хромирање, облагање металом, 

обрађивање метала, обрада дрвета.  

Кл. 41:  стављање на располагање игралишта и 

опреме за голф, изнајмљивање опреме за играње.  
 

(111) 81133 (181) 10.03.2031. 

(210) Ж- 2021-414 (220) 10.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstr. 48, 

81379 Munich, DE 

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

11000, Београд 

(540) 

Hirudoid 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати.  
 

(111) 81134 (181) 10.03.2031. 

(210) Ж- 2021-413 (220) 10.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.21; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07  

(591) браон, беж, златна, црвена.  

(511) Кл. 30:  какао, шећер, производи од житарица, 

колачи, посластице, чоколада, бомбоне, кекс, 

бисквит, вафел производи, флипс.  
 

(111) 81135 (181) 09.03.2031. 

(210) Ж- 2021-405 (220) 09.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Makpharm D.O.O, Trnjanska cesta 37/1, 10000, 

Zagreb, HR 

(740) Адвокат Дарко Чорић, Краљице Наталије 68, 

11000, Београд 

(540) 

ZOCAP 

(511) Кл. 5:  лекови за лечење епилепсије.  
 

(111) 81136 (181) 04.03.2031. 

(210) Ж- 2021-404 (220) 04.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36, 

Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 05.07.10; 24.01.09; 24.01.10; 24.03.07; 

24.03.18; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.06; 27.05.01; 

27.07.01; 29.01.14  

(591) плава-C-100 M-78 Y-36 K-29, црвена C-1 M-100 

Y-76 K-5, златна C-25 M-40 Y-70 K-5, беж C-12 M-9 

Y-25 K-0.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива), вињак.  
 

(111) 81137 (181) 08.03.2031. 

(210) Ж- 2021-393 (220) 08.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Бео Импера д.о.о. Београд, Милентија 

Поповића 5в/С2/2, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Милка Танасковић, Десанке Максимовић 9, 

11000, Београд, Врачар 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 26.04.10; 26.04.14; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(591) бела-Ц=0 М=0 Y=0 К=0 ЦРНА Ц=0 М=0 Y=0 

К=100 ЖУТЕ НИЈАНСЕ Ц=0 М=0 Y=64 К=0 Ц=0 

М=0 Y=75 К=0 Ц=0 М=20 Y=100 К=0 Ц=0 М=30 

Y=100 К=0 Ц=0 М=40 Y=100 К=0  

(511) Кл. 6:  подметачи.  

Кл. 12:  доставна возила.  

Кл. 16:  подметачи за сто од папира; подметачи за 

чаше од папира; подметачи од папира.  

Кл. 21:  кухињски прибори; чаше за пиће; кутије за храну.  

Кл. 39:  испорука робе. 

Кл. 43:  услуге кафеа; услуге кантина; услуге 

ресторана; услуге барова; услуге снек-барова.  
 

(111) 81138 (181) 21.01.2031. 

(210) Ж- 2021-88 (220) 21.01.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen 

am Rhein, DE 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34, 11000, 

Београд 

(540) 

AXALION 

(511) Кл. 1:  хемикалије које се користе у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито 

препарати за јачање биљака, хемијски или биолошки 

препарати за контролу стреса код биљака, препарати 

за регулисање раста биљака, хемијски препарати за 

третирање семена, гени семена за пољопривредну 

производњу.  

Кл. 5:  инсектициди.  
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(111) 81139 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-522 (220) 26.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) SCB doo, Булевар деспота Стефана 115, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.11.01; 26.01.15; 26.04.10; 26.04.19; 26.04.24; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, сива, бела.  

(511) Кл. 32:  енергетска пића; воћни сокови; 

безалкохолна пића; пиво.  

Кл. 33:  алкохолна пића која садрже воће; алкохолна 

пића на бази шећерне трске; битери [горка алкохолна 

пића]; алкохолна пића, изузев пива.  
 

(111) 81140 (181) 11.03.2031. 

(210) Ж- 2021-422 (220) 11.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(300) 81525  21.09.2020.  JM. 

(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

R1X 

(511) Кл. 7:  машине за поравнавање каросерије и 

оквира возила и њихови саставни делови за замену; 

дистрибутери за возила; филтери за ваздух за моторе 

и моторе возила; цилиндри мотора за возила; 

генератори за копнена возила; уређаји за паљење 

мотора копнених возила; прикључци за возила, 

наиме, грабежне канте и сечива за померање земље и 

растереситих предмета; пнеуматски и хидраулични 

компресори за возила; делови за копнена возила, 

наиме, каблови за свећице; пумпе за уље за копнена 

возила; хедери као део издувног система возила; 

пумпе за гориво за копнена возила; пумпе за воду за 

копнена возила; делови возила, наиме вентил за 

напајање карбуратора; делови возила, наиме 

штитници брегасте осовине; делови возила, наиме 

усисни разводници; делови возила, наиме штитници 

брегастог мотора; делови возила, наиме кућишта 

мотора; делови возила, наиме клацкалица вентила; 

делови возила, потисне шипке; делови возила, наиме 

хладњаци за уље; делови возила, наиме вентили за 

одзрачивање картера; делови возила, наиме чепови и 

поклопци резервоара за уље; делови возила, наиме 

резервоари за уље; пригушивачи звука као део 

издувних система возила; делови мотора за копнена 

возила са унутрашњим сагоревањем, наиме спојнице; 

механички делови мотора за копнена возила; шипке 

за мерење уља за возила; зупчасти каишеви за 

моторе за копнена возила; пумпе за гориво за моторе 

копнених возила; алтернатори за копнена возила; 

генератори електричне енергије који се такође могу 

користити као електрични мотори за возила; делови 

возила, наиме карбуратори; делови млазнице за 

гориво за моторе копнених и водених возила; 

компресори за ваздух за возила; цилиндри мотора за 

копнена возила; мотори брисача ветробранског 

стакла за поморска или копнена возила; делови 

мотора возила, наиме хладњаци пуњеног ваздуха и 

њихови саставни делови; делови мотора возила, 

наиме интеркулери; каблови за паљење за моторе 

возила; издувне цеви за копнена возила; јединице 

катализатора за издувне гасове возила; електронска 

паљења за возила; металне заптивке мотора за 

возила; филтери за гориво за моторе возила; брегасте 

осовине за моторе возила; радијатори за возила.  

Кл. 9:  интерфејси за рачунаре; рачунарски програми 

за дизајн корисничког интерфејса; бежично повезани 

електрични апарат на батерије са уграђеним 

софтвером и фирмвером, који се могу даљински 

ажурирати, за складиштење и пражњење 

складиштене електричне енергије који се користи у 

становима и зградама; бежично повезани електрични 

апарат на батерије са уграђеним софтвером и 

фирмвером, који се могу даљински ажурирати, за 

складиштење и пражњење складиштене електричне 

енергије а који се снабдева путем електро-мреже или 

са другог извора за производњу електричне енергије 

и служи за стабилизацију и задовољавање потреба за 

електричном енергијом и циљева њене употребе; 

рачунарски софтвер за надгледање, оптимизацију и 

регулисање складиштења и пражњења складиштене 

енергије у и са таквог бежично повезаног 

електричног апарата на батерије; батерије за 

снабдевање електричном енергијом за моторе 

електричних возила; конектори за електричну 

енергију који се монтирају на зид а служе за 

напајање електричних возила; мобилни утични 

конектори за електричну енергију за напајање 

електричних возила; софтвер у облику мобилне 

апликације, који се може преузети, за праћење 

електричног напајања и статуса возила и даљинску 

контролу возила; софтвер који се може преузети у 

облику софтвера за оперативни систем возила; 

навигациони апарати за возила (путни рачунари); 

уређај за локацију возила и опоравак програмиран да 
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користи глобални позиционирајући систем (гпс) и 

мобилне телекомуникације; радио апарати за возила; 

противпровални аларми; пуњачи за батерије за 

употребу са батеријама возила; темпомати за 

моторна возила; опрема за безбедност возила, наиме 

електронски монитори вибрација, удара, кретања, 

угла, температуре и напона; опрема за безбедност 

возила, наиме систем за надзор возила на путном 

рачунару који се састоји од камера и монитора за 

откривање и елиминисање мртвих тачака са обе 

стране возила; бежични примопредајници са 

технологијом за сакупљање и приказ статуса и 

праћење свих типова возила у локалном окружењу; 

батерије, електричне, за возила; опрема за 

безбедност возила, наиме електронски монитори 

притиска у гумама; опрема за безбедност возила, 

наиме сензори и камере за кретање уназад; јединице 

за балансирање гума за копнена возила; систем 

уласка без кључа и систем паљења без кључа за 

аутомобиле који се састоји од микропроцесора, 

електронског пријемника сигнала и даљинског 

управљача са електронским преносником сигнала; 

брзиномер за возила; радарски детектори објеката за 

употребу на возилима; гпс сензор који се монтира на 

возило за утврђивање брзине кретања возила; 

пуњачи батерија за мобилне телефоне за употребу у 

возилима; делови мотора возила, наиме термостати; 

аудио опрема за возила, наиме стерео уређаји, 

звучници, појачала, еквилајзери, скретнице и 

кућишта за звучнике; усб прикључци за пуњење за 

употребу у возилу; електричне браве за возила; 

ретровизорске камере за возила; контрола клима 

уређаја у возилу; бежични контролори за даљински 

надзор и контролу функција и статуса других 

електричних, електронских и механичких уређаја и 

система, наиме, система  за акумулатор, сигурност, 

светла, праћење и безбедност; даљински управљачи 

за покретање возила; систем за лоцирање, праћење и 

безбедност возила који се састоји од антене и радио 

предајника који се поставља у возило; регулатори 

напона у возилима; аудио опрема за возила, наиме 

звучници за аутомобилске аудио системе; 

навигациони инструменти за возила (путни 

рачунари); електрични конектори за повезивање 

приколице са моторним возилом; акумулатори за 

возила; електрични апарати, наиме станице за 

пуњење електричних возила; компјутеризовани 

уређаји за анализу мотора возила; продужни каблови 

за употребу у возилима; исправљачи за употребу у 

возилима; електрични каблови за употребу у 

возилима; акумулатори, електрични, за возила; 

термостати за возила; аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; уређаји за бележење 

километраже у возилима; даљински управљачи за 

управљање алармима возила.  

 

Кл. 12:  право првенства на основу јм пријаве бр. 

81525 од 21.09.2020. године: копнена возила и 

делови и додаци за иста, наиме, саставни делови и 

компоненте за погонске склопове у виду 

електричних мотора, мењача и осовина; каросерије 

за моторна возила; мреже за пртљаг за возила; цераде 

кројене за возила; ланци против клизања за возила; 

флеке за поправку гума за возила; пумпе за 

надувавање гума за возила; лајсне за унутрашњост 

аутомобила; панели за унутрашњост аутомобила; 

кожне пресвлаке по наруџбини за возила; спојлери за 

возила; оквири за регистарске таблице; држачи за 

регистарске таблице; тапацирунзи за возила; осовине 

за точкове возила; точкови возила; електрична 

копнена возила; делови за електрична возила, наиме, 

мотори; делови за електрична возила, наиме, 

ретровизори, брисачи и врата пртљажника; возила 

високих перформанси која се у потпуности покрећу 

електричним батеријама; седишта за возила; осовине 

за точкове возила; точкови за возила; тапацирунзи за 

возила; цераде кројене за возила; полу-кројене 

цераде за возила; волани за возила; мотори за 

копнена возила; кровни носачи, амортизери, опруге, 

стабилизатори, и вешања, све за возила; панели са 

лајснама за каросерије возила; кочиона клешта за 

копнена возила; навлаке за седишта за возила; 

носачи мотора за возила; унапред дизајниране 

фолије од винила специјално прилагођене за возила; 

делови за возила, наиме, црева за серво управљање; 

ознаке за возила; јастуци за седишта возила; 

склопови за осовине точкова за возила; носачи за 

скије за возила; огледала за возила, наиме 

ретровизори; зупчаници за рикверц за копнена 

возила; специјално направљене куке за возила за 

држање додатака за возила; ветробранска стакла за 

возила; уређаји против крађе возила; гуме за возила; 

унутрашње гуме за возила; уређаји за надувавање 

гума; пластични делови за возила, наиме, испупчене 

украсне и заштитне пластичне лајсне за 

унутрашњост и спољашност возила; копнена возила, 

наиме електрични аутомобили, камиони и теренска 

возила; полу-кројене цераде за возила; кочиони 

компресори ваздуха за копнена возила; кочиони 

ваздушни цилиндри за копнена возила; хаубе за 

возила; шасије за моторна возила; заштитне 

пресвлаке за седишта возила; делови за поправку 

саставних делова камиона и других моторних возила; 

механизми погонског склопа возила који се састоје 

од квачила, мењача, погонске осовине и 

диференцијала; поклопци за мењаче за копнена 

возила; плоче за монтирање мењача за моторна 

возила; кућишта мењача за моторна возила; полуге 

за вучу возила; завесице за точкове возила; 

степенице које се каче на копнена возила; вучне 

полуге за возила; фелне за точкове возила и њихови 

саставни делови; теренска возила (атв возила); 
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сензори за копнена возила, наиме, електрични 

сензори за обртни моменат серво управљања, који се 

продају као компонента система серво управљања; 

фелне за точкове возила; склопови мењача за 

копнена возила; кочнице за возила; точкови за 

возила; каросерије возила; мењачи за копнена 

возила; делови возила, наиме, визири за 

ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за 

заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке 

руке; делови возила, наиме, куглични зглобови; 

делови возила, наиме, носачи вешања; делови 

возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни 

делови вентила за гуме возила; делови за копнена 

возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе 

као саставни део возила; погонске осовине за 

копнена возила; кочионе сајле за возила; кочиони 

добоши за копнена возила; кочиона клешта за 

копнена возила; делови вешања за копнена возила, 

наиме, гибњеви; делови вешања за копнена возила, 

наиме, завојне опруге; метлице брисача 

ветробранског стакла за возила; хидраулична кола за 

возила; делови вешања за копнена возила, наиме, 

носачи гибњева; кожне пресвлаке по наруџби за 

возила; кочиони дискови за возила; држачи за шоље 

за употребу у возилима; мењачи за копнена возила и 

заменски делови за иста; каишеви за мењаче за 

копнена возила; системи вешања за копнена возила; 

куглични лежајеви за копнена возила; стаклени 

прозори за возила; аларми против крађе возила; 

кочнице за копнена возила; метална роба за кочнице 

возила; носачи бицикала за возила; комплети за 

подизање осовина за копнена возила; осовински 

лежајеви за копнена возила; кочнице са дисковима за 

копнена возила; кровни кофери за копнена возила; 

спортска теренска возила; ваздушни јастуци за 

возила; прозори за возила; сигурносни појасеви за 

употребу у возилима; вентили за гуме возила; сирене 

за возила; делови за копнена возила, наиме, погонски 

каишеви; квачила за копнена возила; цераде кројене 

за аутомобиле и камионе за потребе заштите од 

временских неприлика; наслони за главу за возила; 

ваздушни јастуци који се надувавају за употребу у 

возилима за спречавање повреда у незгодама; 

погонски ланци за копнена возила; додатна опрема за 

аутомобиле, наиме, торбе, мреже и послужавници за 

организацију у аутомобилу специјално прилагођени 

за монтирање у возилима; сигурносни појасеви за 

седишта возила; мреже за пртљаг за возила; кочионе 

облоге за копнена возила; делови за копнена возила, 

наиме осовине; делови за копнена возила, наиме 

погонски зупчаници; метални делови за возила, 

наиме, украсне и заштитне лајсне од метала за 

унутрашњост и спољашњост аутомобила; електрична 

возила, наиме аутомобили, камиони и теренска 

возила; бицикли; резервни аларми за упозорење за 

возила; дискови за точкове возила; централне браве 

за моторна возила; алармни системи за моторна 

возила; волански системи за копнена возила и делови 

за исте; спојлери за возила; оквири за регистарске 

таблице; држачи за регистарске таблице; 

тапацирунзи за возила; бочне степенице за улаз у 

возила; ваздушни јастуци; амортизери за 

аутомобиле; браници за аутомобиле; кровни носачи 

терета и пртљага за возила; цераде кројене за возила; 

делови за копнена возила, наиме, бочне степенице за 

улаз; делови за копнена возила, наиме, завесице за 

точкове возила; делови за копнена возила, наиме, 

блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери; 

врата за возила; седишта за возила; тапацирунзи за 

возила; ручице за мигавце за возила; чепови за 

резервоаре за копнена возила; прекривачи за 

регистарске таблице за возила; панели за врата 

возила.  
 

(111) 81141 (181) 23.02.2031. 

(210) Ж- 2021-300 (220) 23.02.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) MITSUBISHI CORPORATION , 3-1, 

Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 100-8086, Tokyo, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.11.18; 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24  

(511) Кл. 7:  котлови за парне машине, цеви за 

котлове; парне турбине / гасне турбине за копнену и 

поморску употребу, водене турбине, ветротурбине; 

системи за производњу електричне енергије, 

постројења за комбиноване циклусе, геотермалне 

електране, постројења за когенерацију, 

ветрогенератори; нуклеарне електране и опрема за 

исте, апарати за деконтаминацију за употребу у 

нуклеарним електранама; машине за индустријску / 

поморску / пољопривредну употребу, делови и 

додаци за исте; мотори за генераторе, делови и 

додаци за исте; дизел мотори, делови и додаци за 

исте; гасни мотори, делови и додаци за исте; парни 

мотори, млазни мотори, мотори за чамце, бризгаљке 

за моторе, уређаји за паљење мотора, вентили за 

моторе; генератори електричне енергије, делови и 

додаци за исте; генератори дизел мотора, делови и 

додаци за исте; генератори гасних мотора, делови и 
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додаци за исте; електрични мотори осим за копнена 

возила; турбопуњачи, делови и додаци за исте; 

погонски механизми изузев за копнена возила; 

механизми за управљање за погонске моторе / 

моторе; пумпе, центрифугалне пумпе, турбо 

молекуларне вакуумске пумпе, машине за дување за 

компресију / издувавање и транспорт гасова, апарати 

за одвајање гасова адсорпцијом са променљивим 

притиском, компресори за климе и фрижидере, 

кондензационе јединице; центрифуге за 

пречишћавање нафте и друге центрифуге; 

пречишћивачи нафте, ротациони бубањ филтери, 

хоризонтални нагибни филтер, аутоматска 

самочишћујућа цедила, хемијски реактори и сродни 

хемијски апарати; мешалице; аутоклави; измењивачи 

топлоте; сакупљачи муља; постројења сумпорне 

киселине, полиацетална постројења, постројења за 

континуирану екстракцију јестивог уља, постројења 

за синтезу формалина, етиленска постројења, 

постројења чађе; машински алати, апарати за 

машинску обраду помоћу уређаја који се 

контролишу преко рачунара, алати за сечење, сврдла 

за бушење, шипке за бушење, карбидни алати, 

калупи, ротори, брусилице, глодалице; ваљкасти 

мостови, млинске дизалице, дизалице за контејнере, 

кранови за пренос, плутајуће дизалице, пењајуће 

дизалице, истоваривачи, утоваривачи, кранови, 

тракасти транспортери, апарати за руковање 

утоваром и истоваром; машине за производњу 

гвожђа и челика, ваљаонице; машине за ливење 

пластике; вулканизатори за гуме; текстилне машине; 

машине за прављење и прераду папира; машине за 

паковање хране, машине за вакуумско паковање, 

опрема за флаширање и конзервирање, пуњачи за 

боце, чистачи за боце, пуњачи за конзерве, апарати 

за заптивање конзерви; пресе за индустријске 

потребе; штампарске машине, офсет пресе, веб офсет 

пресе; машине за прање (веша); роботи за 

индустријску употребу; јединице за бушење на мору, 

постројења за производњу нафте и гаса, постројења 

за складиштење и дистрибуцију нафте и гаса; 

грађевинске машине, хидраулични копачи, машине 

за асфалтирање путева, машине за прављење путева, 

машине за рециклирање путне површине, гредери, 

машине за бушење, багери гусеничари, штитне 

машине; хидраулична опрема; квачила изузев за 

копнена возила; карбуратори; преносници снаге, 

мењачи / редуктори изузев за копнена возила, 

претварачи обртног момента; опруге; 

пољопривредне машине, пољопривредни трактори, 

ротирајуће фрезе, моторне фрезе, комбајни за жетву, 

комбајни за вршидбу, машине за превоз необрађених 

садница; косилице за траву, косилице за травњаке, 

сушаре за жито, љуштилице; лифтови, покретне 

степенице, покретне траке, индустријске машине за 

шивење, мотори квачила за машине за шивење, 

мотори квачила, електрични мотори, генератори, 

делови и додаци за исте; електронски контролисана 

јединица за убризгавање, дистрибутори за моторна 

возила, калемови за паљење аутомобила, 

електронски контролисан повратни карбуратор, 

калемови за паљење, упаљачи, машине за 

пречишћавање воде, генератори парних турбина, 

мотори са преносником, кућне пумпе, дизалице, 

стартер мотори за возила, табле са прекидачима, 

електронски контролисана кућишта лептира за гас за 

возила; машине за електрично пражњење, апарати са 

јонизованим кластер снопом, машине са 

цилиндричним стезаљкама, шавни заваривачи, 

машине за индукционо грејање за гвожђе и челик, 

индустријски роботи за уређаје за дизање, 

регулатори, магнетни вентили, вучне машине без 

зупчаника, вентилатори за моторе и машине, нафтне 

ротационе вакуум пумпе, аератори, машине за 

стварање топлоте, електрично контролисане машине 

за шивење, стартери за моторе и погонске моторе, 

серво мотори за машине за шивење, побуђивачи без 

четкица, динамо генератори, хидро турбински 

генератори, генератори за модулацију ширине 

импулса, електрични кућни миксери, кућне машине 

за прање веша, машине за пеглање, електричне 

кухињске машине; нафтни филтери за возила, 

ваздушни филтери за возила, клипови мотора; 

делови и додаци за горе наведену робу; 3д 

штампачи; о-прстенови (делови машина); прстенови 

за маст (делови машина); заптивке за моторе са 

унутрашњим сагоревањем; металне заптивке за 

моторе возила; заптивке које нису од метала, за 

моторе возила; електрични усисивачи; серво мотори; 

машине за ласерску обраду за аутоматизацију 

фабрика; турбински генератори; покретне траке; 

соларни генератори; актуатори за возила; покретачи 

убризгавања за копнена возила; магнетори за 

копнена возила; машине и алати за обраду метала; 

машински алати за обраду метала; машине за сечење; 

алати за сечење за машинерију; главе за бушење 

(делови машина); бушилице (делови машина); 

бургије (делови машина); крајњи млинови (делови 

машина); сечива (делови машина); глодалице (за 

обраду метала); машине за бушење (за обраду 

метала); резачи зупчаника (машински алати); резни 

улошци и резни врхови за употребу са алатом за 

сечење; ручни алати на електрични погон; 

електричне бушилице (ручне); алати од цементног 

карбида (машине); алати за сечење од цементног 

карбида; врхови од цементног карбида; алати за 

сечење од синтерованог цбн (кубичног бор нитрида); 

дијамантски алати за сечење за машине; алати за 

сечење метала са дијамантским врхом; дијамантске 

бургије за машине; алати за сечење од синтерованог 

дијаманта; калупи и матрице за формирање метала; 

уређаји за држење машинског алата; навојна сврдла 
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(машински алати); стезне главе (делови машина); 

брусеви (делови машина); стезне чауре (делови 

машина); држачи алата (делови машина); осовине 

(делови машина); машине и апарати за примарно 

обликовање метала; машине и апарати за секундарно 

обликовање метала; механичке пресе (за обраду 

метала); ковачке машине; машине за обликовање 

жице; рударске машине и апарати; рударске машине; 

штампарске плоче; машине и апарати за израду 

штампарских плоча.  

Кл. 9:  јединице за електронску контролу погонских 

мотора за копнену / индустријску / поморску / 

пољопривредну употребу, делови и додаци за исте; 

јединице за електронску контролу погонских мотора 

за генераторе, делови и додаци за исте; упаљачи за 

возила, рачунарски сервери, лабораторијски апарати 

и инструменти, апарати за хроматографију за 

лабораторијску употребу, узбуђивачи без четкица; 

апарати за пренос, електрични контролери за серво 

моторе, електричне мреже за фабричку 

аутоматизацију, интерфејси за комуникацију човека 

и машине за фабричку аутоматизацију, ласерски 

сензор померања, апарати за управљање 

терминалима за фабричку аутоматизацију, монитори 

на додир, сензори вида за фабричку аутоматизацију, 

рентген апарати који нису за медицинску употребу, 

пуњачи за батерије, соларни панели за производњу 

електричне енергије, зидови са екранима, јастучићи 

за слушалице, слушалице, модеми, апарати за 

снимање звука, дискови за снимање звука, апарати за 

репродукцију звука, апарати за пренос звука, 

наочаре, наочаре за сунце, сензори угаоне брзине, 

уређаји за контролу ваздушних јастука за 

аутомобиле, аудио-визуелна опрема за возила, 

апарати за електронску наплату путарине, сензори 

удара за возила, сензори за мерење температуре 

улазног ваздуха, јединице за електронску контролу 

гаса које се налазе унутар возила, уређаји за снимање 

слика који се налазе унутар возила, апарати за 

моторно управљање, навигациони инструменти за 

возила, сензори температуре уља, сензори притиска, 

ретровизор камере за возила, сензори окретања, 

индикатори брзине, термостати за возила, торбе за 

адаптиране лаптопове, апарати за рачунарство у 

облаку, софтвер за рачунарске игре, рачунарски 

хардвер, рачунарски програми који се могу преузети 

са интернета, рачунарске софтверске апликације које 

се могу преузети са интернета, електронске 

публикације које се могу преузети са интернета, 

датотеке са сликама које се могу преузети са 

интернета, датотеке са музиком које се могу 

преузети са интернета, електрични апарати за 

надзор, кодиране магнетне картице, интерфејси за 

рачунаре, микропроцесори, апарати за надзор, осим 

за медицинске потребе, мишеви (рачунарске 

периферије), подлоге за мишеве за рачунаре, оптички 

медији за податке, снимљени рачунарски оперативни 

системи, смарт картице (картице са интегрисаним 

колима), апарати за безбедност возног саобраћаја, 

фотокопири (фотографски, електростатични, термички), 

електричне мреже за постројења за третирање воде, 

предајници за откривање постројења за воду и 

канализацију, конектори за жице за електричну енергију, 

амперметри, апарати за мерење, апарати за мерење 

радијације, ваге, индикатори температуре, волтметри, 

апарати за мерење протока воде, кондензатори за 

заштиту електричних машина, исправљачи струје, 

електричне арматуре, електрични контакти, 

трансформатори електричне струје, електричне мреже за 

генерисање електрицитета, опрема за пренос и 

дистрибуцију електричне енергије, електрични 

терминали, електрични трансформатори волтаже, 

електричне жице, појачивачи електричне енергије, 

контролни панели за електричну енергију, апарати за 

праћење потражње за електричном енергијом, детектори 

цурења електричне енергије, терминали за електричну 

енергију, апарати за репродукцију звука, апарати за 

мерење енергије, мерачи фреквенције, лед контролери, 

фотонапонски модули, утикачи, утичнице и други 

контакти (електричне везе), уређаји за напајање за 

соларне генераторе, мерачи фактора снаге, наочаре за 

очи, соленоидни вентили (електромагнетни прекидачи), 

филтери за сузбијање пренапонског напона, симулатори 

хируршких операција, претварачи, апарати за 

непрекидно снабдевање електричном енергијом, 

преднапонске заштите, машине за преношење 

светлосних снопова, апарати за емитовање, футроле за 

паметне телефоне, апарати за размену података, доплер 

радари, гпс апарати, апарати високе фреквенције, 

апарати за пренос слике, апарати за међусобну 

комуникацију, апарати за приказивање слике великих 

размера, ласерски скенери, апарати за мобилно 

мапирање, оптички прекидачи, заштитне фолије 

прилагођене за паметне телефоне, сателити за потребе 

науке, сателити за научне потребе, контролери екрана, 

штапови за селфије, апарати који штите од 

електромагнетних таласа, екрани са ознакама, паметни 

телефони, паметни сатови, сонари, телекомуникациони 

каблови, примопредајници, видео екрани, видео 

телефони, микроталасне цеви, уређаји високе 

фреквенције, иц чипови, ласерске диоде, уређаји за 

комуникацију оптичким влакнима, полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола, регулатори 

електричних светала, електричне мреже за градњу 

аутоматизације, апарати за управљање енергијом у 

зградама, безбедносни системи за зграде, 3д наочаре, 

уређаји за упозоравање у случају крађе, ваге, читачи 

кодова, инкубатори са сталном температуром, апарати за 

прикупљање и анализу података, дигитални знакови, 

ронилачки апарати, који нису за спорт, маске за 

прашину, чепови за уши за пливаче, овоскопи, 

електричне браве, апарати за везивање електрода, 
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електроде, ергометри, одећа отпорна на ватру, 

слушалице, инкубатори, механички саобраћајни 

знакови или саобраћајни знакови који светле, 

магнетни поклопци, микропроцесори, филмски 

пројектори, бројачи корака, заштитне кациге, лењири 

(мерни инструменти), клизни шестари, симулатори 

спортског тренинга, метрови, епрувете, мерачи воде, 

уређаји за снимање слике, апарати за контролу 

бојлера, електрични апарати.  

Кл. 37:  бродоградња; производња авионских и 

ваздухопловних машинских система; услуге поправке и 

одржавања бродова, апарата бродских погона као што су 

контраплотни пропелери, челичних структура као што 

су мостови, опреме за вентилацију тунела, челичних 

резервоара, хидрауличних капија, челичних стогова, 

аутоматизованих система за паркирање, 

аутоматизованих дизалица за пренос контејнера; услуге 

поправке и одржавања ваздухопловних мотора, мотора 

флотила, свемирских система, пројектила; услуге 

уградње, поправке и одржавања бојлера, парних 

турбина, гасних турбина, водених турбина, погонских 

мотора за копнену / индустријску / поморску / 

пољопривредну употребу, погонских мотора за 

генераторе, хемијских постројења, и индустријских 

постројења; услуге градње, уградње, поправке и 

одржавања постројења за генерисање електричне 

енергије, нуклеарних електрана, система покретних 

трибина за велике стадионе; услуге поправке и 

одржавања пољопривредних машина, грађевинских 

машина, хемијских машина, машина за производњу 

гвожђа и челика, машина за бризгање пластике; услуге 

поправке и одржавања пумпи, вентилатора, преносних 

уређаја; услуге поправке и одржавања машина за пулпу 

и папир, штампарских машина, машина за прераду 

папира, машина за паковање хране; услуге уградње, 

поправке и одржавања постројења за спречавање 

загађења ваздуха, структура контроле животне средине, 

расхладних постројења, постројења за климатизацију; 

услуге поправке и одржавања машинских алата, 

индустријских робота, турбокомпресора, виљушкара, 

трактора, посебних возила; услуге надзора грађевинских 

радова и услуге планирања грађевинских радова; градња, 

реконструкција, и рестаурација стамбене, малопродајне, 

хотелске, комерцијалне, индустријске и 

институционалне својине; изградња објеката 

нискоградње; управљање грађевинским радовима на 

пројектима изградње објеката нискоградње и 

инфраструктуре; услуге уградње, поправке и одржавања 

апарата за климу, електричних апарата, лифтова, 

покретних степеница, покретних плочника, опреме за 

замрзавање, опреме за грејање, апарата за осветљење и 

телефона; услуге уградње, поправке и одржавања 

рачунарског хардвера, канцеларијских машина и опреме; 

услуге уградње, поправке и одржавања филмских 

пројектора, фотографских апарата, електричних жица 

или каблова, радио пријемника, телевизијских 

пријемника, електронских апарата, противпожарних 

аларма, противпровалних апарата, уређаја за мерење и 

испитивање, апарата за осветљење, медицинских 

апарата, симулационих апарата, сигналних апарата и 

електричних апарата за возила, дијагностификовања 

зграда, електричних инсталација, инсталација за 

електричну комуникацију; одржавање и поправка 

возила, полирање возила, лубрикација возила, 

подмазивање возила, прање возила, чишћење возила, 

третирање возила против корозије, сервисне станице за 

возила, изнајмљивање возила, реконструкција возила, 

уградња опреме за возила; поправка и одржавање 3д 

принтера; даљинско праћење радног стања лифтова, 

покретних степеница и покретних плочника; даљинско 

праћење радног стања клима уређаја, грејања, водовода и 

санитарије за зграде; даљинско праћење радног стања 

грађевинске опреме; пружање информација о 

даљинском праћењу радног стања грађевинске опреме; 

даљинско праћење поправке и одржавања 

пољопривредних машина и пружање информација у 

вези са истим; даљинско праћење возног стања возила; 

даљинско праћење стања товара и терета возила; 

даљинско праћење физичког стања путника возила; 

даљинско праћење радног стања фабрика и постројења; 

поправка и одржавање машина за обраду метала; 

поправка и одржавање машина и апарата за електронску 

комуникацију; поправка и одржавање машина за 

дистрибуцију и контролу електричне енергије; поправка 

и одржавање генератора електричне енергије / 

генератора са дизел мотором / генератора са мотором на 

гас; поправка и одржавање машина за телекомуникацију; 

уградња система за мрежну комуникацију.  
 

(111) 81142 (181) 23.03.2031. 

(210) Ж- 2021-494 (220) 23.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.04  

(511) Кл. 7:  машине за поравнавање каросерије и 

оквира возила и њихови саставни делови за замену; 
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дистрибутери за возила; филтери за ваздух за моторе 

и моторе возила; цилиндри мотора за возила; 

генератори за копнена возила; уређаји за паљење 

мотора копнених возила; прикључци за возила, 

наиме, грабежне канте и сечива за померање земље и 

растереситих предмета; пнеуматски и хидраулични 

компресори за возила; делови за копнена возила, 

наиме каблови за свећице; пумпе за уље за копнена 

возила; хедери као део издувног система возила; 

пумпе за гориво за копнена возила; пумпе за воду за 

копнена возила; делови возила, наиме вентил за 

напајање карбуратора; делови возила, наиме 

штитници брегасте осовине; делови возила, наиме 

усисни разводници; делови возила, наиме штитници 

брегастог мотора; делови возила, наиме кућишта 

мотора; делови возила, наиме клацкалица вентила; 

делови возила, потисне шипке; делови возила, наиме 

хладњаци за уље; делови возила, наиме вентили за 

одзрачивање картера; делови возила, наиме чепови и 

поклопци резервоара за уље; делови возила, наиме 

резервоари за уље; пригушивачи звука као део 

издувних система возила; делови мотора за копнена 

возила са унутрашњим сагоревањем, наиме спојнице; 

механички делови мотора за копнена возила; шипке 

за мерење уља за возила; зупчасти каишеви за 

моторе за копнена возила; пумпе за гориво за моторе 

копнених возила; алтернатори за копнена возила; 

генератори електричне енергије који се такође могу 

користити као електрични мотори за возила; делови 

возила, наиме карбуратори; делови млазнице за 

гориво за моторе копнених и водених возила; 

компресори за ваздух за возила; цилиндри мотора за 

копнена возила; мотори брисача ветробранског 

стакла за поморска или копнена возила; делови 

мотора возила, наиме хладњаци пуњеног ваздуха и 

њихови саставни делови; делови мотора возила, 

наиме интеркулери; каблови за паљење за моторе 

возила; издувне цеви за копнена возила; системи 

катализатора за издувне гасове возила; електронска 

паљења за возила; металне заптивке мотора за 

возила; филтери за гориво за моторе возила; брегасте 

осовине за моторе возила; радијатори за возила.  

Кл. 11:  фарови за возила; абажури; рефлектори за 

возила која излазе на тржиште; светла за возила; 

задња светла за возила која излазе на тржиште; 

кочиона светла за возила која излазе на тржиште; 

уређаји за осветљење, наиме, уређаји за осветљење 

са органским светлећим диодама (олед) и уређаји за 

осветљење са светлећим диодама (лед); уређаји за 

осветљење за возила; филтри за ваздух за клима 

уређаје у путничким кабинама у возилима; делови за 

системе грејања и климатизације, наиме језгра 

грејача и хладњаци гаса за возила; апарати за 

одмрзавање за возила; радни фарови за возила; клима 

уређаји за возила; систем за контролу климе у возилу 

за грејање, вентилацију и климатизацију; рефлектори 

за возила; усмеравајући рефлектори за возила; 

инсталације за климатизацију возила; уређаји за 

грејање за возила; грејачи за возила.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; управљање 

системима електричних батерија који се састоје од 

бежично повезаних електричних батеријских уређаја 

са уграђеним софтвером и фирмвером који се 

даљински ажурирају и пратећим софтвером за 

складиштење и пражњење ускладиштене електричне 

енергије за друге, у пословне сврхе и услуге 

пословног саветовања које су с тим у вези; 

заступништва у области копнених возила и возила; 

малопродајне радње, аутлет продавнице и 

привремене, ”поп-уп” продавнице у области 

копнених возила и возила; услуге пословног 

саветовања, наиме, пружање помоћи у изради 

пословних стратегија; консултације у области 

енергетске ефикасности у погледу соларне и 

обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у 

вези са куповином и консалтинг услуга купцима у 

вези са куповином копнених возила; онлајн пружање 

услуга именика у вези са информацијама о возилима 

и станицама за пуњење.  

Кл. 36:  услуге осигурања; финансијски послови; 

монетарни послови; послови везани за 

непокретности; услуге носиоца осигурања; 

финансијске услуге; услуге везане за непокретности, 

наиме изнајмљивање и управљање индустријском 

својином за друге.  

Кл. 37:  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса; 

уградња, одржавање, поправка и надоградња 

бежично повезаних електричних батеријских уређаја 

и саветовање у вези са тим, за складиштење и 

пражњење ускладиштене електричне енергије за 

стабилизацију и испуњавање потреба за електричном 

енергијом и циљева њеног коришћења; пружање 

услуга одржавања и поправки возила; консултације о 

поправци возила; консултације о одржавању возила; 

услуге пуњења батерија возила; услуге 

прилагођавања возила, наиме, израда возила према 

жељама купца; услуге станице за пуњење возила; 

поправка и одржавање возила; детаљно чишћење 

возила; сервисне станице за возила; фарбање возила.  

Кл. 40:  производња возила према жељама купца; 

изнајмљивање бежично повезаних електричних 

батеријских уређаја са уграђеним софтвером и 

фирмвером који се даљински ажурирају за 

складиштење и пражњење ускладиштене електричне 

енергије за стабилизацију и испуњавање потреба за 

електричном енергијом и циљева њеног коришћења; 

завршна обрада возила акрилом.  

Кл. 42:  надгледање возила како би се осигурало 

правилно функционисање; даљинско надгледање 

функционисања, перформанси и ефикасности 
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електричних возила; пружање софтвера који се не 

може преузети за предиктивну анализу пуњења и 

одржавања електричних возила и предиктивну анализу 

потреба купаца; услуге инжењерског дизајна; 

саветовање у вези са развојем производа; саветодавне 

услуге у области дизајнирања возила за друге; 

саветовање у области инжењерства; надгледање 

бежично повезаних електричних батеријских уређаја са 

уграђеним фирмвером и софтвером за складиштење и 

снабдевање електричном енергијом за обезбеђивање 

правилног функционисања и програмирања за 

испуњавање потреба за електричном енергијом и циљева 

њеног коришћења; дизајнирање система електричних 

батерија који се састоје од бежично повезаних 

електричних батеријских уређаја и пратећег софтвера, 

све за складиштење и пражњење ускладиштене 

електричне енергије како би се оптимизовала 

ефикасност дизајна, програмирање и конфигурација 

наведених система и са њима повезане саветодавне 

услуге; услуге софтвера у виду сервиса (саас) који 

садрже софтвер за надгледање, оптимизацију и 

регулисање складиштења и пражњења ускладиштене 

електричне енергије до и из бежично повезаних 

електричних батеријских уређаја; пружање онлајн 

софтвера који се не може преузети за надгледање, 

оптиизацију и регулисање складиштења и пражњења 

ускладиштене електричне енергије до и из бежично 

повезаних електричних батеријских уређаја; управљање 

софтвером и фирмвером који су уграђени у бежично 

повезане електричне батеријске уређаје за складиштење 

и пражњење ускладиштене електричне енергије путем 

програмирања и конфигурисања софтвера за електричне 

батеријске уређаје; уградња, одржавање, поправка и 

надоградња рачунарског софтвера и фирмвера који се 

даљински ажурирају, а уграђени су у бежично повезане 

електричне батеријске уређаје и саветовање у вези са 

тим, за складиштење и пражњење ускладиштене 

електричне енергије за стабилизацију и испуњавање 

потреба за електричном енергијом и циљева њеног 

коришћења; услуге прегледа возила за нова и коришћена 

возила за особе које купују или продају своја возила; 

услуге прегледа оштећења моторних возила; услуге 

прегледа моторних возила: услуге дизајнирања делова за 

моторна возила; услуге надгледања возног парка из 

безбедносних разлога; услуге враћања украдених возила.  
 

(111) 81143 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-526 (220) 26.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Индустријска 

8, Обреновац, RS 

(540) 

ATENSA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, дијететски 

додаци (додаци исхрани); дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини.  
 

(111) 81144 (181) 05.03.2031. 

(210) Ж- 2021-392 (220) 05.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

HERALD 

(511) Кл. 16:  штампана амбалажа, штампане ствари 

и материјал за дуван; дуван за замотавање; 

производе од дувана; дуван за жвакање; артикле за 

пушаче; филтере за цигарете; шибице; цигарете; 

цигаре.  

Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; производи од 

дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче; 

филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

Кл. 35:  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз 

дувана; дувана за замотавање; производа од дувана; 

дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за 

цигарете; шибица; цигарета; цигара.  
 

(111) 81145 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-536 (220) 26.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) JJ Franchise Corporation, British Virgin 

Islands Company,  O.M.C. Chambers , Wickhams Cay 

1, Road Town , Tortola, VG 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.03.24; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 43:  ресторанске услуге, услуге кетеринга и 

кафеа; услуге ресторана брзе хране, обезбеђивања 

хране и пића, ресторана за понети, самоуслужних 

ресторана, кафетерија; услуге привременог смештаја.  
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(111) 81146 (181) 03.02.2031. 

(210) Ж- 2021-180 (220) 03.02.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge 

"MAXIMA" d.o.o., Драгише Мишовића 16, 32240, 

Лучани, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13  

(511) Кл. 2:  боје.  
 

(111) 81147 (181) 03.02.2031. 

(210) Ж- 2021-179 (220) 03.02.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Preduzeće za trgovinu i usluge BEO IMPERA 

d.o.o. Beograd, Милентија Поповића 5в С2/2, 11070, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Милка Танасковић, Десанке 

Максимовић бр. 9, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.12; 26.04.22; 26.04.24; 26.15.01; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

<IF:бела, црна, жута: Ц=0 М=0 Y=64 К=0; Ц=0 М=0 

Y=75 К=0; Ц=0 М=20 Y=100 К=0; Ц=0 М=30 Y=100 

К=0; Ц=0 М=40 Y=100 К=0.<>@(591) бела, црна, 

жута: Ц=0 М=0 Y=64 К=0; Ц=0 М=0 Y=75 К=0; 

Ц=0 М=20 Y=100 К=0; Ц=0 М=30 Y=100 К=0; Ц=0 

М=40 Y=100 К=0.  

>(511) Кл. 9:  криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење криптовалуте; 

електронски новчаници који се могу преузимати 

терминали за кредитне картице.  

Кл. 36:  обрада плаћања извршених кредитним 

картицама; обрада плаћања извршених платним 

картицама; електронски пренос средстава; издавање 

кредитних картица.  
 

(111) 81148 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-527 (220) 26.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Индустријска 

8, Обреновац, RS 

(540) 

ATENZA S 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететски 

додаци (додаци исхрани); дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини.  
 

(111) 81149 (181) 23.02.2031. 

(210) Ж- 2021-302 (220) 23.02.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Јована Миљановић, Душана Вукасовића 42a, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.22  

(511) Кл. 9:  дигиталне бележнице; дигитални 

календари; дигитални планери; дигиталне аудио-

траке; дигиталне књиге које се могу преузети; 

дигиталне књиге које се могу преузети са интернета; 

електронске књиге које се могу преузети; аудио 

књиге; футроле за телефоне; заштитне футроле за 

таблет рачунаре; кожне футроле за мобилне 

телефоне; футроле за електронске планере; футроле 

за електронске уређаје; футроле за лаптоп рачунаре; 

футроле за паметне телефоне; футроле за таблет 

рачунаре; футроле за уређаје за складиштење музике; 

футроле за уређаје за складиштење података; 

футроле и навлаке за електронске уређаје; футроле и 

навлаке за лаптоп; футроле намењене за нетбук 

рачунаре; футроле намењене за преносне рачунаре; 
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футроле на преклоп за паметне телефоне; футроле 

прилагођене за мобилне телефоне; заштитне футроле 

за електронске читаче књига; заштитне футроле и 

кутије за таблет рачунаре; футроле за мобилне 

телефоне од коже или од имитације коже; 

електронски планери; налепнице за лаптоп.  

Кл. 16:  бележнице, нотеси; билтени са вестима 

[штампани материјал]; билтени [штампани 

материјал]; блокови за белешке; блокови за 

записивање; визит карте; визит картице; држачи 

прибора за писање; едукативне карте [материјал за 

учење]; етикете за обележавање; етикете од папира 

или картона; илустрације; канцеларијска папирна 

галантерија; канцеларијске фасцикле; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

картице за белешке; картице за писање кратких 

порука; картице за уписивање података; коверте; 

материјали за обуку и наставу; материјали за писање; 

налепнице; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наставни материјали од папира; натписи од папира; 

образовне публикације; ознаке од папира или 

картона; папир за коверте; папир за публикације; 

папирне етикете; празне картице; празне картице за 

белешке; празни дневници; празни обрасци; 

приручници; приручници за обуку; приручници са 

упутствима; књиге; информативне књиге; штампане 

књиге; књиге са подацима; бележнице за писање; 

празне бележнице; канцеларијске футроле; футроле и 

држачи за пасош; кожне футроле за роковнике и 

недељне планере; штампани материјали за обуку; 

лични планери; дневни планери; месечни планери; 

планери за канцеларијску употребу; налепнице 

[канцеларијски прибор]; папирне налепнице за 

отпремање; налепнице које се наносе пеглом; оловке; 

држачи за оловке; оловке за цртање; пернице за 

оловке; украси за оловке; хемијске оловке; држачи за 

обичне и хемијске оловке.  

Кл. 35:  консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на пословно управљање; консултантске и 

саветодавне услуге на пољу пословне стратегије; 

консултантске услуге из области интернет 

маркетинга; консултантске услуге из области 

партнерског маркетинга; консултантске услуге које 

се односе на оглашавање; консултантске услуге које 

се односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

консултантске услуге које се односе на управљање 

пословним процесом; консултантске услуге у вези са 

истраживањем тржишта; консултантске услуге у 

вези са односима са јавношћу; консултантске услуге 

у вези са рекламирањем у штампи; консултативне 

услуге које се тичу пословног напредовања; 

консултације везане за вођење послова који се 

односе на стратегију, рекламирање, производњу, 

особље и малопродају; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са пословним маркетингом; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у вези са пословном стратегијом; 

консултације у пословном управљању; консултовање 

у вези са пословним активностима и управљањем; 

услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са 

пословним управљањем; услуге пословног 

управљања и консултација; испитивање брендова; 

оријентација бренда; позиционирање бренда; 

рекламне услуге за стварање корпоративног 

идентитета и идентитета бренда; саветовање у вези 

са брендом; управљање брендом; услуге процене 

бренда; услуге стварања бренда; директан 

маркетинг; интернет маркетинг; маркетинг; 

маркетинг, истраживање тржишта и анализирање 

тржишта; онлајн маркетинг; партнерски маркетинг; 

пословни маркетинг; пружање информација из 

области маркетинга; пружање информација о 

пословном маркетингу; пружање информација у вези 

са маркетингом; пружање информација у вези са 

маркетингом путем вебсајта; пружање пословног 

савета у вези са стратешким маркетингом; пружање 

савета из области пословног управљања и 

маркетинга; саветовање за рекламу и маркетинг; 

саветовање из области оглашавања, маркетинга и 

промотивних активности, саветодавне услуге и 

асистенција; саветовање о непосредном маркетингу; 

саветодавне услуге које се односе на маркетинг; 

услуга маркетинга догађаја; услуге истраживања које 

се односе на рекламирање и маркетинг; услуге 

маркетинга производа; услуге онлајн маркетинга 

намењене корисницима друштвених мрежа; услуге 

пословног саветовања које се односи на маркетинг; 

услуге промотивног маркетинга; услуге рекламе и 

маркетинга; услуге саветовања у вези са 

маркетингом; услуге телемаркетинга; циљни 

маркетинг.  

Кл. 41:  обука из области рекламирања; обука из 

области руковођења предузећем; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса, тимова и 

организација; обука [тренирање]; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање обука; 

пословна обука; уређивање, вођење и организовање 

конференција, конгреса, колоквијума, радионица 

[обука], семинара и симпозијума; вођење конгреса; 

вођење конференција; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење образовних конференција; вођење 

образовних курсева; вођење образовних семинара; 

вођење обука; вођење радионица и семинара; вођење 

семинара; издавање докумената у области 

образовања, науке, јавног права и друштвених 

питања; издавање електронских књига и он-лајн 

периодичних часописа; издавање електронских 

књига и он-лајн часописа; издавање електронских 
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новина којима је могуће приступити путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање електронских онлајн 

периодичних издања; издавање електронских 

публикација; издавање електронских часописа; 

издавање и уређивање штампаног материјала; 

издавање књига и часописа; издавање приручника; 

издавање приручника за образовање и 

оспособљавање; издавање приручника за обуку; 

издавање часописа и књига у електронском формату; 

консултантске услуге које се односе на образовање и 

обуку; консултантске услуге које се односе на 

образовање и обуку руководства и особља; 

консултантске услуге које се односе на обуку; 

консултантске услуге које се односе на обуку и 

усавршавање; консултантске услуге које се односе на 

обуку, усавршавање и образовање; консултовање 

које се односи на организовање и вођење концерата; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење семинара; консултовање у вези са стручним 

оспособљавањем; онлајн електронско издавање 

књига и периодичне штампе; организовања и 

уређивање семинара, конференција, курсева обуке и 

даљег усавршавања; организовање и вођење 

конференција, семинара и симпозијума; 

организовање и вођење образовних курсева; 

организовање и вођење образовних семинара; 

организовање и вођење радионица и семинара; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семнара, 

симпозијума, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација предавања; 

организовање и реализација радионица, туторијала, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација семинара, конференција, курсева за 

обуку и усавршавање; основно и напредно 

оспособљавање за развој људских ресурса; пословно 

образовање; практична настава [обука путем 

демонстрације]; професионално саветовање у вези са 

образовањем и обуком; пружање електронских 

издања, која се не могу преузети, са интернета; 

пружање информација из области образовања; 

пружање курсева обуке; пружање образовних 

курсева; пружање обуке и образовања; саветовање у 

вези са пословном обуком; тренирање [образовање и 

обука]; услуге давања упутстава и обуке; услуге 

консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију 

конференција; услуге консултација и информисања 

које се односе на договарање, реализацију и 

организацију радионица за обуку.  
 

(111) 81150 (181) 10.02.2031. 

(210) Ж- 2021-231 (220) 10.02.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

 

(732) Саша Шарановић, Бортола Кашића 3, 

Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.11.07; 27.05.22  

(511) Кл. 18:  велике торбе за спортску одећу; торбе 

и путне торбе за спортску одећу; ранчеви; 

вишенамесне торбе (ручне торбе); спортске торбе; 

торбе за опрему; торбе за плажу; торбе за путовање; 

школске торбе.  

Кл. 24:  пешкири од текстила; транспаренти (банери) 

од текстила или пластике.  

Кл. 25:  спортска одећа; одећа; обућа; спортска 

обућа; покривала за главу.  

Кл. 28:  гимнастички и спортски артикли; лопте.  
 

(111) 81151 (181) 10.03.2031. 

(210) Ж- 2021-425 (220) 10.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.20; 08.01.20; 08.01.21; 08.03.01; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, цијан бела, магента, ружичаста, тамно 

плава, смеђа, сива, црвена, црна.  

(511) Кл. 30:  млечна штанглица.  
 

(111) 81152 (181) 10.03.2031. 

(210) Ж- 2021-426 (220) 10.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 
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(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.07.08; 05.07.22; 08.01.19; 08.01.22; 

11.01.25; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, тамно плава, бела, жута, наранџаста.  

(511) Кл. 30:  десерт на бази жита са јагодом.  
 

(111) 81153 (181) 12.03.2031. 

(210) Ж- 2021-431 (220) 12.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

HAUTE COUTURE 

(511) Кл. 3:  препарати за негу, третман, и 

улепшавање тканина; средства за испирање, 

нарочито омекшивачи рубља; уља за парфеме и 

мирисе; миришљава водица за употребу у 

домаћинству и на тканинама; етерична уља; 

препарати за парфимисање ваздуха.  
 

(111) 81154 (181) 12.03.2031. 

(210) Ж- 2021-435 (220) 12.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Proizvodno trgovinsko i uslužno društvo 

Hantex d.o.o. Novi Pazar, Дубровачка 408/7,  

36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.06  

(591) сива.  

(511) Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(111) 81155 (181) 12.03.2031. 

(210) Ж- 2021-436 (220) 12.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Mathias Lennart Stillfors, Хаџи Ђерина бр. 

27/5/21, RS 

(740) Марко Станковић, адвокат, Кнеза Милоша 

19/7а, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.06.06; 03.07.17; 26.01.02; 26.01.25; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, ружичаста, бела.  

(511) Кл. 10:  Веn Wa куглице [сексуална помагала за 

одрасле]; апарати за прање телесних шупљина; 

апарати, уређаји и производи за сексуалне 

активности;  

вагинални дилататори; вакуум направе за ерекцију 

[прибор за сексуалну стимулацију за одрасле]; 

вештачке вагине [сексуална помагала за одрасле]; 

вештачке дојке; вештачки пениси [сексуална помагала 

за одрасле]; вибратори [прибор за сексуалну 

стимулацију за одрасле]; вибратори [сексуална 

помагала за одрасле]; електрични кућни уређаји за 

естетску масажу; електрични уређаји за масажу; 

јестиви доњи веш; кондоми; контрацептивна средства; 

контрацептивна средства, која нису хемикалије; лутке 

за одрасле [секс лутке]; масажери за стопала; масажери 

за тело; направе за повећање пениса [сексуална 

помагала за одрасле]; направе за сексуалну 

стимулацију; презервативи са укусима; прстенови за 

пенис [секс играчке]; секс-играчке; сексуална помагала 

за одрасле; уређаји за мастурбацију [прибор за 

сексуалну стимулацију за одрасле]; уређаји за 

успављивање, наиме апарати који изазивају сан 

емитовањем звука, мириса или светлости.  

Кл. 35:  пружање информација из области маркетинга; 

пружање информација о пословном маркетингу; 

пружање информација о пословном руковођењу; 

пружање информација о спољној трговини; пружање 

комерцијалних информација; пружање пословних 

информација; прикупљање и пружање пословних 

информација; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање помоћи из области 

комерцијализације производа; пружање помоћи у 

области организације пословања; пружање помоћи у 

области пословне промоције; пружање помоћи у 

области пословног управљања; пружање пословних 

информација путем интернета; пружање помоћи у 
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управљању пословним активностима; пружање савета 

из области пословне ефикасности; пружање пословних 

трговачких савета и информација; пружање 

информација о производима широке потрошње преко 

интернета; пружање информација у вези са 

комерцијалном продајом; пружање информација у 

вези са маркетингом путем вебсајта; пружање 

клијентима информација које се односе на софтвер; 

пружање комерцијалних информација путем 

глобалне рачунарске мреже; пружање маркетиншких 

услуга из области друштвених медија; пружање 

помоћи у области руковођења пословањем и 

планирања; пружање помоћи у управљању 

индустријским и привредним предузећима; пружање 

пословних информација из онлајн базе података; 

пружање пословних и трговачких контакт 

информација путем интернета; пружање пословног 

управљања и подршке при раду у комерцијалним 

делатностима; пружање савета из области пословног 

управљања и маркетинга; пружање услуга о 

пословном информисању преко интернета; пружање 

подршке старт-ап компанијама у пословном 

управљању за друге области пословања; пружање 

савета који се односи на анализу потрошачких навика;  

спољне услуге (услуге "outsourcing"-a) у смислу 

организовања уговора о пружању услуга за друге.  

Кл. 42:  хостинг платформи за е-трговину на 

Интернету; одржавање софтвера који се користи у е-

трговини; услуге саветовања у вези са софтвером 

који се користи у е-трговини; консултантске услуге 

које се односе на креирање и дизајн веб сајтова за 

електронску трговину; услуге одржавања и 

саветовања које се односе на софтвер који се користи 

у области електронске трговине; програмирање 

софтвера за платформе електронске трговине.   
 

(111) 81156 (181) 15.03.2031. 

(210) Ж- 2021-440 (220) 15.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 17.02.17; 26.04.10; 26.04.16; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црвена, црна, златна  

(511) Кл. 16:  штампана амбалажа, штампане ствари и 

материјал за дуван; дуван за замотавање; производе од 

дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; филтере 

за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; производи од 

дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче; 

филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

Кл. 35:  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз 

дувана; дувана за замотавање; производа од дувана; 

дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за 

цигарете; шибица; цигарета; цигара.  
 

(111) 81157 (181) 15.03.2031. 

(210) Ж- 2021-441 (220) 15.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC, 

Краљевачког батаљона 235/2, 34000, Kragujevac, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 23.03.15; 26.04.07; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, жута.  

(511) Кл. 8:  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; бријачи.  

Кл. 9:  одећа за заштиту од несрећа, радијације и 

ватре, одећа отпорну на метке, заштитне кациге, 

штитници за главу, штитници за уста, заштитна 

одела, штитници за колена за раднике; оптички 

апарати и инструменти; паметни сатови; магнети; 

кутије за наочаре, футроле за телефоне.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 81158 (181) 16.03.2031. 

(210) Ж- 2021-468 (220) 16.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) ДОМ ЗДРАВЉА "MEDIGROUP DR 

RISTIĆ", Париске комуне 26, Нови Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.17.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.11; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12  

(591) тиркизна, сива.  

(511) Кл. 10:  aпарати за мерење крвног притиска; 

апарати за мерење шећера; апарати за оживљавање; 

апарати за праћење откуцаја срца; медицински 

апарати и инструменти; ултразвучни апарати у 

медицинске сврхе; ултразвучни дијагностички 

уређаји за медицинску употребу 

Кл. 44:  медицинска помоћ; медицинске и здравствене 

услуге; медицинско саветовање; медицинско 

консултовање; обављање медицинских прегледа.   
 

(111) 81159 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-509 (220) 25.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) Fabrika za preradu voća I povrća NECTAR 

DOO Bačka Palanka, , Бачка Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.16; 05.03.13; 05.03.15; 05.07.13; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена.  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер.  
 

(111) 81160 (181) 12.03.2031. 

(210) Ж- 2021-427 (220) 12.03.2021. 

 (151) 31.08.2021. 

(732) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи 

Шандора 25, 23315, Банатска Топола , RS 

(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19, 21 000, 

Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста - Ц:20, М:53, У:100, К:4, бела.  

(511) Кл. 30:  напици од чаја.  
 

(111) 81161 (181) 16.03.2031. 

(210) Ж- 2021-461 (220) 16.03.2021. 

 (151) 02.09.2021. 

(732) Никола Стојковић ПР КЛИКЛАК 

РАЧУНАРИ, Матејевачки пут 36 ламела Е-1,  

18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Радосав Мишић, Булевар Немањића 

94/35, 18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.11; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) сива-#5f5f5f , плава-#2d7b9c.  

(511) Кл. 35:  презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало.  
 

(111) 81162 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-559 (220) 31.03.2021. 

 (151) 02.09.2021. 

(732) Vladimir Jovičin PR VEB PORTALI BB8 

SERVICE PANČEVO, Светог Саве 40, Панчево, RS 

(740) Адвокат Стефан Д. Лакићевић, Пере 

Велимировића 10а, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.12; 26.04.16; 26.04.19; 26.11.01; 26.11.12; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, наранџаста, црвена, црна.  

(511) Кл. 35:  услуге агенција за пружање пословних 

информација; анализе трошкова и цене коштања; 

дистрибуција рекламног материјала; оглашавање; 

рекламирање; услуге рекламних агенција; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; услуге 

поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху  продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 
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потрошачима при избору роба и услуга; маркетинг; 

услуге посредовања у трговини; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

индексирање  интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; услуге праћења 

тржишта; циљни маркетинг.   

Кл. 41:  услуге разоноде; пружање услуга у области 

забаве и разоноде.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског система; израда и 

одржавање веб страница за друге; инсталирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера.  
 

(111) 81163 (181) 22.03.2031. 

(210) Ж- 2021-488 (220) 22.03.2021. 

 (151) 02.09.2021. 

(732) Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company 

Limited, , NO. 16, WEN SHA ROAD, FOSHAN CITY, 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

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

Земун 

(540) 

 

(531) 26.05.06; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.24; 28.03.00; 29.01.06 

(591) Тамно сива, светло сива, бела  

(511) Кл. 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; кисели 

краставац; ферментирана зрна пасуља; конзервисана 

паприка; концентрати за бујон; живина, која није 

жива; намирнице на бази рибе; грицкалице нарочито 

на бази воћа и поврћа; тахини [намаз од сусама]; 

екстракти алги за исхрану; прерађен орах; тофу 

штапићи; јаја; путер; млеко; сушене јестиве печурке; 

желатин; обрађени плодови арека палме; црева за 

кобасице, природна или вештачка; конзервисана зрна 

соје за исхрану; прерађена зрна соје.  
 

(111) 81164 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-507 (220) 25.03.2021. 

 (151) 02.09.2021. 

(300) 2148469  12.01.2021.  AU. 

(732) IMILAB TECHNOLOGY COMPANY PTY 

LTD, PO BOX 446, Highgate, SA, 5063, AU 

(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01  

(591) наранџаста  

(511) Кл. 9:  камере за видео надзор; сигурносни 

системи за зграде; инструменти за камере за видео 

надзор; инсталације за камере за видео надзор.  
 

(111) 81165 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-506 (220) 25.03.2021. 

 (151) 02.09.2021. 

(300) 2148462  12.01.2021.  AU. 

(732) IMILAB TECHNOLOGY COMPANY PTY 

LTD, PO BOX 446, Highgate, SA, 5063, AU 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

IMILAB  

(511) Кл. 9:  камере за видео надзор; инструменти за 

камере за видео надзор; сигурносни системи за 

зграде.  
 

(111) 81166 (181) 24.03.2031. 

(210) Ж- 2021-502 (220) 24.03.2021. 

 (151) 03.09.2021. 

(732) ACIKO KOMERC DOO , Беранова 17/а , 

36103, Краљево, Кованлук, RS 

(540) 

 

(531) 25.03.05; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута.  

(511) Кл. 31:  банане, свеже.  
 

(111) 81167 (181) 23.03.2031. 

(210) Ж- 2021-495 (220) 23.03.2021. 

 (151) 03.09.2021. 

(732) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 07932, 

Florham Park New Jersey, US 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 
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(540) 

TANARIS 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање и сузбијање 

штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди.  
 

(111) 81168 (181) 18.03.2031. 

(210) Ж- 2021-473 (220) 18.03.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКО-

ПРОПАГАНДНУ ДЕЛАТНОСТ "CITY 

RECORDS" ДОО БЕОГРАД, Незнаног јунака 1, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Јован М. Рајковић, Марка Орешковића 

6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 35:  договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; изнајмљивање 

огласног простора; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање: оглашавање плаћањем по 

клику [рау per click оглашавање]: онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање на 

радију; рекламирање преко телевизије; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са 'интернета: услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге рекламних 

агенција; циљни маркетинг; организовање и вођење 

промотивних и маркетиншких догађаја; 

организовање и вођење рекламних догађаја: 

организовање изложби и догађаја за комерцијалне 

или рекламне потребе; организовање и спровођење 

промотивних догађаја: организовање претплате на 

медијске пакете за друге; организовање претплате на 

интернет услуге за друге; организовање претплате на 

телевизијске канале за друге; припремање аудио-

визуелних презентација за рекламне потребе; 

припремање и постављање реклама за друге; 

припремање и рекламирање за друге; производња и 

дистрибуција радио и телевизијских реклама; 

производња промотивних рекламних филмова; 

производња радио и телевизијских реклама; 

производња рекламног материјала; промовисање 

роба и услуга за друге на интернету; промоција 

музичких концерата; промоција посебних догађаја: 

рекламирање преко интернета; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; услуге 

велепродаје везане за музичке садржаје који се могу 

преузимати са интернета; услуге велепродаје 

музичких садржаја који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје везане за 

компјутерски софтвер; услуге малопродаје 

електронских издања који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје које се пружају путем 

мрежа компјутерске комуникације; услуге 

малопродаје компјутерског софтвера; услуге 

малопродаје музичких садржаја који се могу 

преузимати са интернета; услуге малопродаје 

пружене од стране музичких продавница; услуге 

малопродаје пружене путем интерактивне 

телевизије; услуге малопродаје у вези са музичким 

садржајима који се могу преузимати са интернета; 

услуге онлајн велепродаје издања која се могу 

електронски преузимати; услуге онлајн велепродаје 

компјутерског софтвера; услуге онлајн велепродаје 

музичких садржаја који се могу електронски 

преузимати; услуге онлајн малопродаје 

аудиовизуелних производа; услуге онлајн 

малопродаје· електронских издања која се могу 

преузимати; услуге онлајн малопродаје 

компјутерског софтвера; услуге онлајн малопродаје 

музичког садржаја који се могу електронски 

преузимати; рекламирање музичког садржаја других 

пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице.   

Кл. 38:  бежично емитовање: емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пренос видео садржаја на захтев; пренос 

дигиталних датотека; пренос подкаст садржаја; 

пренос порука и слика посредством рачунара; 

пружање информација у области телекомуникација; 

радио комуникације; сателитски пренос; стриминг 

[проток] података; аудио емитовање; аудио 

емитовање путем интернета; аудио емитовање путем 

интернета и других комуникацијских мрежа; 

аутоматски пренос дигиталних података путем 

телекомуникацијских канала; бежични пренос 

података путем бежичних апликацијских протокола 

[WAP]; бежични пренос података путем дигиталне 

мобилне телефоније; бежични пренос података 

путем интернета; видео емитовање; видео емитовање 

и пренос кинематографских филмова и филмова 
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путем интернета; видео емитовање путем интернета; 

видео пренос путем дигиталних мрежа; видео 

стриминг филмова независне филмске продукције; 

дигитални пренос података; дигитални пренос 

података путем интернета; дигитални пренос слика; 

дигитално аудио емитовање: достава дигиталне 

музике путем телекомуникација; електронска 

достава слика и фотографија путем глобалне 

рачунарске мреже; електронски и дигитални пренос 

гласа, података, слика, сигнала и порука; 

електронски пренос аудио, видео и осталих података 

и докумената између П2П мреже; електронски 

пренос аудио, видео и осталих података и 

докумената између рачунара; електронски пренос 

звука, слика и других података и информација свих 

врста; електронски пренос и поновни пренос звука, 

слике, докумената, порука и података; електронски 

пренос и стриминг дигиталних медијских садржаја за 

друге путем глобалне и локалне рачунарске мреже; 

емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање видео записа 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање видео и аудио програма путем интернета; 

емитовање видео и аудио садржаја путем интернета; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање и пренос радијских програма; емитовање 

и пренос телевизијских програма; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање мултимедијалних садржаја 

путем интернета; емитовање телевизијских програма 

који се плаћају по гледању; емитовање телевизијских 

програма коришћењем телевизијских услуга видеа на 

захтев и плаћања по гледању; емитовање 

телевизијских програма путем интернета; емитовање 

телевизијских програма, филмова, и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

телевизијских програма, филмова, и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернет протокола и комуникацијских мрежа; 

емитовање филмова и телевизијских програма путем 

услуге видео садржаја на захтев; емитовање филмова 

и телевизијских садржаја; емитовање филмова и 

телевизијских садржаја путем интернета; емитовање 

филмова и телевизијских садржаја путем мреже 

мобилне комуникације; емитовање филмских и 

телевизијских садржаја или програма, укључујући на 

интернету, на мобилним комуникацијским мрежама 

и другим медијима; интерактивна испорука видео 

записа путем дигиталних мрежа; интер активни 

пренос видео записа путем дигиталних мрежа; 

интерактивно емитовање; испорука дигиталне 

музике електронским преносом; истовремено 

телевизијско емитовање путем глобалних 

комуникацијских мрежа, интернета и бежичних 

мрежа; компјутерски потпомогнут пренос порука, 

података и слика; комуникација путем рачунарских 

терминала, дигиталним преносом или путем сателита; 

мобилне медијске услуге у виду електронског преноса 

забавних медијских садржаја; мрежни пренос звукова, 

слика, сигнала и података; мултимедијско емитовање 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

омогућавање интернет приступа базама података; 

омогућавање корисничког приступа платформама на 

интернету; омогућавање корисничког приступа 

порталима на интернету; омогућавање приступа 

мултимедијалним садржајима на интернету; 

омогућавање приступа на захтев рачунарским 

програмима на мрежама података; омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

омогућавање приступа платформама на интернету, као и 

на мобилном интернету; омогућавање 

телекомуникацијског приступа аудио садржајима који се 

пружају путем интернета; омогућавање 

телекомуникацијског приступа видео и аудио 

садржајима који се пружају путем о:нлајн услуга видеа 

на захтев; омогућавање телекомуникацијског приступа 

аудио и видео садржајима који се пружају путем 

интернета; омогућавање телекомуникацијског приступа 

филмским и телевизијским програмима који се пружају 

путем услуге видеа на захтев; онлајн пренос података; 

пренос аудио, видео садржаја и података путем 

кабловске мреже, сателита, рачунарских мрежа, 

телефонских линија и ISDN линија; пренос аудио и 

видео садржаја кабловским путем; пренос аудио и видео 

садржаја путем ISDN линија; пренос аудио и видео 

садржаја путем интернета; пренос аудио и видео 

садржаја путем рачунарских мрежа; пренос аудио 

података; пренос аудио садржаја; пренос видео садржаја; 

пренос дигиталне музике; пренос графике на мобилне 

телефоне; пренос видео садржаја, филмова, слика, 

текста, фотографија, игара, садржаја који су створили 

корисници, аудио садржаја, и информација путем 

интернета; пренос дигиталних аудио и видео садржаја 

преко глобалне рачунарске мреже; пренос звука, видео 

записа и информација; пренос звука и визуелних записа 

путем мрежа; пренос звука и слика измећу мобилних 

телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика 

путем интер активних мултимедијалних мрежа; пренос 

звука, слике и података путем интернета; пренос звука, 

слике и података у виду сигнала; пренос звучних 

сигнала; пренос и дистрибуција података или аудио 

визуeлних слика путем глобалне рачунарске мреже или 

интернета; пренос и дистрибуција података путем 

глобалне рачунарске мреже; пренос информација и 

података путем рачунарских мрежа и интернета; пренос 

информација на аудио-визуелном пољу; пренос 

информација путем дигиталних мрежа; пренос 

информација путем електронских комуникацијских 

мрежа; пренос мултимедијалног садржаја путем 

интернета; пренос података, аудио, видео и 

мултимедијалних датотека; пренос података, аудио, 

видео и мултимедијалних датотека, укључујући датотеке 
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које се могу преузимати и датотеке које се преносе 

стримингом преко глобалне рачунарске мреже; пренос 

стримованог звука и аудиовизуелних снимака путем 

интернета; пружање онлајн платформи за интеракцију са 

осталим рачунарским корисницима у реалном времену; 

пружање онлајн услуга причаоница и дискусија; 

пружање приступа електронским базама података; 

стриминг аудио, визуелног и аудио-визуелног 

материјала путем глобалне рачунарске мреже; стриминг 

аудио садржаја; стриминг видео садржаја; стриминг 

[проток] аудио и видео материјала на интернету; 

стриминг [проток] аудио материјала на интернету; 

стриминг [проток] видео материјала на интернету; 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; телекомуникацијске 

услуге које се пружају путем оптичких, бежичних и 

кабловских мрежа; телекомуникацијске услуге које се 

пружају путем платформи и портала на интернету и 

других медија; телекомуникацијске услуге омогућавања 

приступа глобалној рачунарској мрежи за већи број 

корисника; услуге дигиталног преноса аудио и видео 

података; услуге емитовања и омогућавање 

телекомуникацијског приступа видео и аудио садржаја 

пружањем услуга видео садржаја на захтев путем 

интернета.   

Кл. 42:  ажурирање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарских система; дизајнирање 

рачунарског софтвера; електронско похрањивање 

података; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; oдржавање рачунарског 

софтвера; платформа као услуга [PaaS]; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; развој рачунарских 

платформи: развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у 

облаку; умножавање рачунарских програма; 

електронско складиштење музичких записа; 

електронска складиштење дигиталне музике; 

електронско складиштење дигиталних аудио 

фајлова; електронско складиштење аудио фајлова; 

електронско складиштење видео садржаја; 

електронско складиштење дигиталних видео 

садржаја; електронско складиштење дигиталних 

видео фајлова; дигитализација звука и слике; дизајн 

и развој носилаца дигиталног звука и слике; дизајн и 

развој софтвера и хардвера за оператере звука и 

видео записа; услуге електронског складиштења за 

архивирање базе података, слика и осталих 

електронских података; програмирање 

телекомуникационих софтвера.   
 

(111) 81169 (181) 15.03.2031. 

(210) Ж- 2021-442 (220) 15.03.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 28.03.00  

(511) Кл. 16:  штампана амбалажа, штампане ствари 

и материјал за дуван; дуван за замотавање; 

производе од дувана; дуван за жвакање; артикле за 

пушаче; филтере за цигарете; шибице; цигарете; 

цигаре.  

Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; производи од 

дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче; 

филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

Кл. 35:  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз 

дувана; дувана за замотавање; производа од дувана; 

дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за 

цигарете; шибица; цигарета; цигара.  
 

(111) 81170 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-517 (220) 25.03.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) INNVENTA PHARM  Društvo sa ograničenom 

odgovornošću , Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

INOMICINN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 81171 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-516 (220) 25.03.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) INNVENTA PHARM  Društvo sa ograničenom 

odgovornošću , Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

GINOMINN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 81172 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-572 (220) 31.03.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE CANDY RUSH DOO-BEOGRAD, 

Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.11  

(511) Кл. 30:  путер крем; какао путер за исхрану; 

желеи; џемови; компоти; млеко и млечни производи; 

мармелада; чоколадни мусеви; млечни карамел крем; 

слаткиши; бомбоне; чоколада; вафел производи; 

марципан; слаткиши од шећера; слаткиши; сладолед; 

какао напици са млеком; чоколадни украси за торте.  

Кл. 35:  рекламирање прко плаката; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање; рекламирање.  
 

(111) 81173 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-528 (220) 26.03.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) Difass International srl, Via Ausa 181, 47853  

Loc. Cerasolo - CORIANO (RN), IT 

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

11000, Београд 

(540) 

DIBUZIN 

(511) Кл. 5:  храна за специјалну медицинску 

употребу на бази калцијум бутирата, цинка и 

витамина д за дијететско лечење болести дебелог 

црева са измењеним тропизмом слузокоже.  
 

(111) 81174 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-529 (220) 26.03.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) Difass International srl, Via Ausa 181, 47853  

Loc. Cerasolo - CORIANO (RN), IT 

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

11000, Београд 

(540) 

ECOTONIC 

(511) Кл. 5:  храна, пиц́е и дијететске супстанце за 

медицинску употребу, хомеопатски препарати.  

Кл. 29:  храна на бази екстраката алги, храна на бази 

екстраката поврц́а, храна на бази животињског 

екстракта.  
 

(111) 81175 (181) 01.04.2031. 

(210) Ж- 2021-571 (220) 01.04.2021. 

 (151) 06.09.2021. 

(732) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, 

46268, Indianapolis, Indiana , US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд 

(540) 

AF-X1 

(511) Кл. 5:  биолошки фунгициди.  
 

(111) 81176 (181) 03.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2121 (220) 03.12.2020. 

 (151) 07.09.2021. 

(732) VAMA d.o.o., Јове Илића 54,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 19.13.21; 20.05.07; 24.13.22; 24.15.11; 

26.01.05; 26.01.16; 26.01.21; 26.11.11; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, плава, црвена, зелена, златно жута.  

(511) Кл. 5:  дијететске супстанце; хомогенизовани 

хранљиви препарати и дијететска храна; дијететске 

супстанце прилагођене за употребу у медицини; све 

наведене супстанце су са Кубе.  
 

(111) 81177 (181) 01.04.2031. 

(210) Ж- 2021-573 (220) 01.04.2021. 

 (151) 07.09.2021. 

(732) British American Tobacco Exports Limited, 

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.05; 10.01.13; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 
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тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 81178 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-579 (220) 02.04.2021. 

 (151) 07.09.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, сива, тамно сива, црна, бела.  

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 81179 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-580 (220) 02.04.2021. 

 (151) 07.09.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

COROLLA CROSS 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 81180 (181) 20.04.2031. 

(210) Ж- 2021-681 (220) 20.04.2021. 

 (151) 07.09.2021. 

(732) Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; 

новчани (монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; управљање имовином.  
 

(111) 81181 (181) 15.04.2031. 

(210) Ж- 2021-660 (220) 15.04.2021. 

 (151) 09.09.2021. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

COLDMED 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 81182 (181) 21.04.2031. 

(210) Ж- 2021-702 (220) 21.04.2021. 

 (151) 09.09.2021. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

HemoNap 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 81183 (181) 21.04.2031. 

(210) Ж- 2021-703 (220) 21.04.2021. 

 (151) 09.09.2021. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

HemoGrip 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 81184 (181) 21.04.2031. 

(210) Ж- 2021-704 (220) 21.04.2021. 

 (151) 09.09.2021. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

HemoFiber 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 81185 (181) 21.04.2031. 

(210) Ж- 2021-705 (220) 21.04.2021. 

 (151) 09.09.2021. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

МЕNORELAX HF 

(511) Кл. 5:  лекови.  
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(111) 81186 (181) 19.02.2031. 

(210) Ж- 2021-285 (220) 19.02.2021. 

 (151) 09.09.2021. 

(732) PHARMA SOLUTIONS doo Kraljevo, 

Рибничка 26, 36000, Краљево, RS 

(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

127/91, 11070, Београд-Нови Београд 

(540) 

 

(531) 19.13.21; 26.04.03; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) тамно зелена, светло зелена, бела.  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати, рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване, рачунарски 

програми, снимљени, оперативни рачунарски 

програми, снимљени, компјутерске периферне 

јединице, рачунарски софтвер, снимљени, 

интерфејси за рачунаре, електронски планери, 

рачунарска меморија, уређаји, софтвер за чување 

екрана на рачунару, снимљен или даунлодован.  

Кл. 35:  компјутерско управљање подацима, помоћ у 

пословном управљању, пословно управљање и 

организационо саветовање, обавештења о пословима, 

помоћ у пословном или индустријском управљању, 

стручне услуге о пословној ефикасности, 

саветодавне услуге у пословном управљању, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, системација информација у компјутерским 

базама података, претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге, ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података, 

пружање пословних информација путем интернет 

странице, привремено пословно управљање, услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала, 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала, 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 42:  развој рачунарских платформи, рачунарско 

програмирање, дизајнирање рачунарског софтвера, 

ажурирање рачунарског софтвера, изнајмљивање 

рачунарског софтвера, поновно успостављање 

рачунарских података, одржавање рачунарског 

софтвера, дизајнирање рачунарских система, 

инсталирање рачунарског софтвера, саветовање у 

области рачунарског софтвера, софтвер у виду 

сервиса [саас], чување резервне копије података ван 

мреже, услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга, саветодавне услуге из 

области комјутерске технологије, пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације.  
 

(111) 81187 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-511 (220) 25.03.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) Temet d.o.o. Lozovik, Лозовик б.б., 35000, 

Јагодина, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.21  

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје вина, 

оглашавање, вођење послова, пословно управљање, 

канцеларијски послови.  .  

Кл. 41:  услуге клубова, услуге ресторана, услуге 

мотела, услуге барова, услуге смештаја, услуге 

пружања обуке, образовне услуге, клупске услуге 

(забавне или образовне).  
 

(111) 81188 (181) 25.03.2031. 

(210) Ж- 2021-512 (220) 25.03.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) Temet d.o.o. Lozovik, Лозовик б.б., 35000, 

Јагодина, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 05.01.16; 24.17.02; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.21; 

26.11.13; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач органског 

порекла; месне прерађевине органског порекла; 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће органског порекла; желеи, џемови, компоти 

органског порекла; јаја, млеко и млечни производи 

органског порекла; јестива уља и масти органског 

порекла.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе органског 

порекла; пиринач органског порекла; тапиока и саго 

органског порекла; брашно и производи од житарица 

органског порекла; хлеб, колачи и посластице 

органског порекла; сладоледи органског порекла; 

шећер, мед, меласа органског порекла; квасац, 

прашак за пециво органског порекла; со органског 

порекла; сенф органског порекла; сирће, сосови (као 

додаци) органског порекла; зачини органског 

порекла; лед.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  
 

(111) 81189 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-568 (220) 31.03.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS 

(740) Адријана Деспотовић , Јужна индустријска 

зона б.б., 34300, Аранђеловац  

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 06.01.04; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, зелена, бела.  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; вода (пиће); 

безалкохолни воћни коктели; воћни напици и воћни 

сокови; газирана минерална вода; газирани воћни 

сокови; изворска вода; негазирана безалкохолна 

пића; тоник; флаширана вода за пиће.  

Кл. 41:  образовне услуге; припрема обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(111) 81190 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-565 (220) 31.03.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) Дарко Радојевић, Краља милана IV 60/1/27, 

Крагујевац, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 18:  торбе, ташне.  

Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу. 

Кл. 35:  велепродаја; малопродаја; продаја преко 

интернета робе из горе наведеног списка у класама 

18 и 25.  
 

(111) 81191 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-586 (220) 02.04.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) United Media Production d.o.o. Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 8а, 11070 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.22; 29.01.04  

(591) тиркизна боја: RGB 23, 150, 163 / CMYK 

80,23,34,0, 

плава боја: RGB 23, 80, 132 / CMYK 97,74,23,7  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 81192 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-591 (220) 02.04.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

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

бригада 86п, 11070 Београд, RS 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/9 

Intellectual Property Gazette  2021/9 

142 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава боја: RGB 23, 61, 140 / CMYK 100,89,13,0; 

црвена боја: RGB 234, 0, 0 / CMYK 2,100,100,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације. 

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 81193 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-588 (220) 02.04.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

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

бригада 86п, 11070 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01; 

27.07.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава боја: RGB 0, 23, 227 / CMYK 90,80,0,0; 

црвена боја: RGB 255, 0, 0 / CMYK 0,100,100,0; 

светло сива: RGB 204, 204, 204 / CMYK 0,0,0,23  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 81194 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-587 (220) 02.04.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

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

бригада 86п, 11070 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01; 27.07.17; 

29.01.04  

(591) плава боја: RGB33, 64, 154 / CMYK 100,90,0,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 81195 (181) 05.04.2031. 

(210) Ж- 2021-604 (220) 05.04.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) Walmark, a.s., Oldřichovice 44, CZ-73961 

Třinec, CZ 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

SEPTOFORT 

(511) Кл. 5:  лекови за људску употребу; 

фармацеутски препарати; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; ензими као 

додатак исхрани; протеини као додатак исхрани; 

додаци исхрани; санитарни препарати; медицинска 

средства за чишћење зуба; медицинске бомбоне; 

пастиле за фармацеутску употребу; медицински 

сируп против кашља; биљни екстракти за 

медицинске намене.  
 

(111) 81196 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1869 (220) 26.10.2020. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) Premium Pharma DOO Novi Sad, Булевар 

Патријарха Павла бр. 16а, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Невена Тепавац, Булевар ослобођења 

бр. 78, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.21; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 

29.01.08  

(591) сива и љубичаста  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

немедицински сапуни; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; немедицинска средства за чишћење зуба.   

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.   
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Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   
 

(111) 81197 (181) 31.05.2028. 

(210) Ж- 2018-840 (220) 31.05.2018. 

 (151) 10.09.2021. 

(732) Preduzeće za promet robe I pružanja usluga 

"BEOTIM" d.o.o., Радних акција 55/15, Београд-

Чукарица, RS 

(740) Зоран Чукановић, Јурија Гагарина 247/11, Нови 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.19; 29.01.04  

(591) pantone 7710C.  

(511) Кл. 3:  препарати за туширање за личну 

хигијену и лично дезодорисање (тоалетни потребе); 

сапун; шампони; лосиони за козметичку употребу; 

лосиони за косу; козметички прибор.   

Кл. 20:  кревети; ручна колица (намештај).   

Кл. 21:  чешљеви; сталци за сушење рубља.   

Кл. 26:  кутије за шивење.   
 

(111) 81198 (181) 01.04.2031. 

(210) Ж- 2021-597 (220) 01.04.2021. 

 (151) 10.09.2021. 

(300) 18316251  01.10.2020.  EM. 

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

2000 Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.02.17; 26.01.03; 27.05.01  

(511) Кл. 34:  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); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче; 

папир за цигарете; тубе за цигарете; филтери за 

цигарете; кутије за дуван; кутије за цигарете; 

табакере; пепељаре; луле; џепне машинице за 

увијање цигарета; упаљачи; шибице.   
 

(111) 81199 (181) 19.04.2031. 

(210) Ж- 2021-672 (220) 19.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, V7R1B4, North Vancouver British Columbia , CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 20.07.02; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, бела, светло браон, црна.  

(511) Кл. 41:  образовне услуге.  
 

(111) 81200 (181) 04.02.2031. 

(210) Ж- 2021-191 (220) 04.02.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

25220, Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 08.01.23; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.15  

(591) црвена, бела, браон, беж, светлије и тамније 

нијансе плаве боје, сребрна.  

(511) Кл. 30:  колачи обложени чоколадом.  
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(111) 81201 (181) 09.02.2031. 

(210) Ж- 2021-219 (220) 09.02.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 07.01.01; 19.07.01; 19.07.23; 24.01.13; 

25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, бела, црвена.  

(511) Кл. 5:  медицински и фармацеутски 

препарати,витамини;  витамински додаци у 

таблетама за справљање газираних напитака када се 

помешају са водом, витамниски препарати и 

супстанце; витаминско минерални дијететски додаци 

исхрани; минералне воде за медицинску употребу, 

соли минералне воде.   

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; вода(пића); воћни 

коктели, безалкохолни; воћни напици и воћни 

сокови; воћни нектар(безалкохолни); газирана 

безалкохолна пића, газирана вода; газирана 

минерална вода; газирани воћни сокови; изворска 

вода; изотоници; коктели, безалкохолни; 

коле(безалкохолна пића); концентровани воћни 

сокови; лимунаде; литијум вода; минералне и содне 

воде; напици за спортисте обогаћени протеинима; 

напици са укусом воћа; негазирана безалкохолна 

пића; стоне воде, тоник; флаширана вода з апиће.   
 

(111) 81202 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-583 (220) 02.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon 

tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, 

Београд 

(540) 

ksc 

(511) Кл. 12:  каблови за копнена возила 

{аутомобилски делови}; каблови за аутомобиле 

{аутомобилски делови}; делови и опрема за 

аутомобиле; кочиони каблови за аутомобиле; 

конектори за копнена возила.  
 

(111) 81203 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-582 (220) 02.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon 

tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, 

Београд 

(540) 

ksc 

(511) Кл. 9:  коаксијални каблови; каблови за пренос 

електричних и оптичких сигнала; електричне жице и 

каблови; електрични водови; бакарна жица, 

изолована; пресвучене електричне жице; снопови 

електричних каблова; електронски контролери; 

микропроцесорски контролери; етернет контролери.  
 

(111) 81204 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-577 (220) 02.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Мирослав Вујовић, Раблеова 4, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош Недељковић, Браће Јерковић 

145, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01  

(511) Кл. 9:  украсни магнети; 3Д наочаре; заштитне 

маске; заштитне кациге; заштитне кациге за спорт; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

подлоге за машине; таблет рачунари; цртани 

филмови.  

Кл. 21:  шоље; аератори за вина; бојена стакларија; 

бокали; бисте од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте, или стакла; боце за пиће за спортове; вазе; 

вакум гума за отпушавање одвода; варјаче 

[кухињски прибор]; даске за сечење хлеба; 

декоративни бокали; држачи за јеловнике; држачи за 

сапуне: држачи за свеће; држачи за тоалет папир; 

држачи кесица за чај; држачи за чачкалице; држачи 

сунђера; држачи тоалетног папира; дршке за метле; 
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експрес лонци, неелектрични: емајлирано стакло, не 

за грађевинарство; замке за мишеве [мишоловке]; 

истискивачи пасте за зубе; кадионице; кадице за 

бебе, преносиве; кадице за купање птица; кадице на 

надувавање за бебе; казани, котлови; канте за смеће; 

касице "прасице"; кафански послужавници; кашике 

за обување ципела: конац за чишћење зуба; кофе; 

корпе за домаћинство; кригле за пиво; крцкалице за 

орахе: куварске модле; кутије за држање папирних 

убруса; кутије за сапун; кутије за употребу у 

домаћинству или кухињи: кутије за храну; кутије за 

чај; кутије од стакла; кућне потрепштине: кухињске 

даске за сецкање; кухињске крпе; кухињске посуде; 

кухињски млинови, неелектрични; кухињски 

прибори; натписи [ознаке] од порцелана или стакла; 

оклагије [кућне]: ноћне посуде; папирни тањири; 

памучни отпад за чишћење; пљоске; поклопци за 

храну; поклопци за лонце; поклопци за посуде са 

сиром; послужавници за домаћинство; 

послужавници од папира, за домаћинство; постоље 

за роштиљ; посуде за бомбоне; посуде за колаче; 

посуде за бибер; посуде за кување [без електричног 

загревања]; посуде за кување кафе [џезве], не-

електричне; посуде за лепак; посуде за пиће; посуде 

за поврће; посуде за путер; посуде за распршивање 

етарских уља; посуде за сапун; посуде за храну за 

кућне љубимце; посуде за скупљање масти од 

печења; посуде [чиније]; прахери [ручне справе]; 

преса за бели лук [кухињски прибор]; прозорске 

жардињере; прстенови за живину; прстенови за 

свеће; пуфне за пудерисање; растезачи рукавица; 

расхладне боце; расхладне патроне за хлађење јела и 

пића; ренда за кућну употребу; рогови за пиће; 

роштиљ [кухињски прибор]; рукавице за 

баштованство; саксије; рукавице за рерну; стоне 

украсне вазне; стони држачи ножева; стони држачи 

салвета; стони подметачи за јело, који нису од 

папира или текстила; тањири: тањири за једнократну 

употребу; тацне; термоси; таџини, неелектрични; 

тигањи; тоалетни несесери: тоалетни прибор; 

топлотно-изолационе посуде; топлотно изоловане 

посуде за пића; украси од порцелана; украсне 

стаклене кугле; уметничка дела од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; флаше 

[боце]; флашице за уље и сирће; хватаљке за лед; 

цедиљке за употребу у домаћинству; цедиљке за чај; 

цедиљке [кухињске справе]; чајници; чајници, 

неелектрични: чачкалице; чаше за пиће; чаше, 

папирне или пластичне; четкице за зубе; четкице за 

бријање; чешагије: чиније за салату; чиније за супу; 

чиније за шећер; шејкери за коктеле; шерпе; 

шољице; шипке и прстенови за пешкире: шпатуле за 

кухињу: штапићи за јело; штапићи за коктеле; 

штедне касице; штипаљке за веш.   

Кл. 25:  аскот кравате; бадемантили: бандана мараме; 

беретке; бициклистичка одећа; блузе, кошуље: боди 

[женско рубље]; бое [женски крзнени оковратници]; 

ваљенке [чизме од ваљане вуне]; везена одећа; 

велови [одећа]; визири на капама; визири, штитници 

од сунца као покривала за главу; виндјакне; 

водоотпорна одећа; габардени [одећа]; гаће; гаћице 

за бебе [доњи веш]; глежњаче; горњи делови обуће; 

горњи делови чизама; готова, конфекцијска одећа; 

грејачи за врат; грејачи ногу; грудњаци; гумирана 

одећа за скијање на води; додаци за обућу против 

клизања; доњи веш; доњи веш за упијање зноја; 

дрвена обућа, кломпе; дресови [одећа]; држачи 

чарапа; дуги капути са крзненим оковратником; 

ђонови за обућу; еспадриле; ешарпе као одећа; 

женске најлонске чарапе, трико; женске поткошуље; 

женске чарапе; зарови, велови; заштитне мајице за 

водене спортове [rash guards]; јакна или кошуља од 

платна или сержа за морнаре; јакне [одећа]; кабанице 

[одећа]; каишеви [одећа]; каљаче; капе; капе за 

купање; капе за туширање; капути; кецеље (одећа); 

килоте [доњи веш]; ким она; кожни обруби за обућу; 

комплети [одећа]; конфекцијска постава [делови 

одеће]: корсети; корсети [доњи веш]; костими за 

маскембале; кошуље кратких рукава; кравате; крагне 

[одећа]; крампони за фудбалске копачке; кратке 

панталоне бермуде; кратке чарапе; крзнени шалови; 

крзно [одећа]; купаће гаће; ливреје; мајице; мале 

капе уз главу; манжетне; мараме за главу; мараме, 

шалови; маске за спавање; метални делови за обућу; 

митре [бискупске капе]; монашки велови; муфови за 

грејање ногу, неелектрични; муфови [одећа]; мушке 

боксерице; наручници, свештеничка одећа; неглижеи 

[доњи веш]; обућа; обућа за плажу; огртачи, капути; 

одела; одећа; одећа за гимнастику; одећа за купање; 

одећа за мотоциклисте; одећа за плажу: одећа која 

садржи супстанце за мршављење: одећа од 

имитације коже: одећа од коже; одећа од латекса; 

одећа са лед светлом; оквири за шешире; 

оковратници који се скидају; опрема за бебе [одећа]; 

панталоне; папирна одећа; папирни шешири [одећа]: 

папуче: папуче за купатило; пелерине; пертле за 

чизме; пете за женске чарапе; пиџаме; плетена одећа 

[одећа]; подвезице; подвезице за чарапе; подсукње; 

појасеви за ношење новца [одећа]: појасеви и 

стезници; покривала за главу; полу-чизме: пончо, 

одећа; портикле, које нису од папира; портикле са 

рукавима, које нису од папира; потпетице; потпетице 

за обућу; прслуци: пуњене јакне [одећа]; радни 

комбинезон, одело; раменице кошуља; рибарски 

прслуци; рукавице без прстију; рукавице за скијање; 

рукавице [одећа]: рукавице са једним прстом; 

самолепљиви грудњаци: сандале; сандале за 

купатило; сари; саронг, одећа; свештеничке одоре: 

свештеничко одело за богослужења; скијашке чизме: 

слипови [доњи веш]; собни огртачи; сокне које 

упијају зној; спољна одећа; спортске мајице, 

дресови; спортске трегер мајице; спортске ципеле; 
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сукње; сукње-панталоне; тоге; траке за главу [одећа]; 

трегери: трикои; турбани; улошци за ципеле; улошци 

против знојења испод пазуха; униформе; униформе 

за карате; униформе за џудо; фризерске капе; 

фудбалске ципеле, копачке; хаљине; хаљине на 

трегере; хеланке [панталоне]; цилиндри; ципеле; 

чарапе и плетена трикотажа; чарапе које упијају зној; 

чизме; џемпери; џепне марамице; џепови за одећу; 

шалови; шешири; штитници за уши [одећа]; 

штитници штикли за обућу.  
 

(111) 81205 (181) 24.02.2031. 

(210) Ж- 2021-318 (220) 24.02.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Милош Петровић, Владимира Томановића бр. 

051/21, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Стеван Костић, Бирчанинова 44, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.20; 26.04.01; 26.04.12; 26.11.12; 26.11.22; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08  

(591) Ц: 100% М: 0 Y: 0 К: 0; Р: 0 Г: 159 Б: 227; Ц: 

100% М: 100%  Y: 0 К: 0; Р: 49 Г: 39 Б: 131; црна.   

(511) Кл. 9:  апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, двд 

и други дигитални носачи података; механизми за 

апарате који се покрећу новцем; рачунске машине, 

опрема за обраду података, рачунари; рачунарски 

софтвер; наиме дискови за снимање звука, 

грамофонске плоче, музички аутомати који се 

покрећу кованим новцем (џубокс), магнетофони, 

магнетне траке, тонски носачи звука, звучници, 

грамофони, траке за снимање звука, звучни апарати 

и машине, телекомуникациони преносници, оптички 

компакт дискови (цд-ром), оптички дискови, компакт 

диск плејери, двд плејери, усб прикључци, 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; наиме 

јакне, дуксерице, мараме, мајице, мајице са кратким 

рукавима, поло мајице, тренерке, чарапе, боксерице, 

патике, качкети, шешири, капе.  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике 

која се преузима са интернета; услуге онлајн 

малопродаје мелодије звона које се преузимају са 

интернета; дизајнирање рекламног материјала.  

Кл. 41:  писање песама; компоновање музике; 

продукција музике; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; услуге студија 

за снимање музике; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати; планирање 

забава, организовање и спровођење концерата; 

образовне услуге; разонода; културне активности; 

изнајмљивање аудио снимака, информације из 

области забаве и разоноде, планирање забава 

(забава), изнајмљивање аудио опреме,  услуге 

агенција за продају карата (разонода), писање 

текстова, организовање и спровођење концерата, 

услуге диск џокеја.  

Кл. 42:  дизајнирање одеће; графички дизајн; 

графички дизајн промотивног материјала.  
 

(111) 81206 (181) 03.03.2031. 

(210) Ж- 2021-357 (220) 03.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498 

Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, CN 

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

Земун 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  компјутерски хардвер; интерфејси за 

рачунаре; рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски 

софтвер за шифровање; софтвер који се може преузети 

за генерисање криптографских кључева за пријем, 

трошење и размену крипто валута; компјутерски 

софтвер који се користи у електронској аутентификацији 

сертификата у бакнарским трансакцијама; компјутерски 

софтвер који се користи при дигиталном потписивању; 

компјутерски софтвер који се користи при сигурносном 

складиштењу података, враћању (добијању натраг) 

податак и преносу поверљивих информација које 

користе банке и финансијске институције; снимљени 

компјутерски софтвер који се користи у систему 

међубанкарске размене информација о банкарским 

картицама; апарати за обраду података; 

микропроцесори; монитори [компјутерска опрема]; 

штампачи за рачунаре; скенери [опрема за обраду 

података]; читачи бар-кодова; компјутерски софтвер 

који омогућава интеракције банкарских картица или 

картица са интегрисаним колима са терминалима и 

читачима картица; електронски уређај за читање картица 

или података складиштених у компјутерској меморији; 
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кодиране магнетне картице за задуживање, банкарске 

картице, кредитне картице, дебитне картице и платне 

картице; картице са интегрисаним колима (паметне 

картице); читачи картица за очитавање кодираних 

магнетних картица или картица са интегрисаним 

колима; електронски уређаји за аутентификацију који се 

користе да идентификују картице за задуживање, 

банкарске картице, кредитне картице, дебитне картице и 

платне картице; рачунари за управљање подацима; 

бројачи; индикатори количине; електронски мерачи 

времена; електронске касе; издавачи карата и улазница; 

банкомати [атм]; пос терминали; машине за аутоматско 

бројање и сортирање новца; детектори фалсификованог 

новца; апарати за очитавање чекова; контролни 

индикатори нивоа горива; процесори [централна 

јединица за обраду података]; кодиране магнетне 

картице; оперативни рачунарски програми, снимљени; 

магнетне идентификационе картице; оптички читачи 

слова, симбола; магнетни декодери; апарати за проверу 

поштанских марака; електронски терминали за издавање 

листића игара на срећу; машине за гласање; електронске 

етикете за производе; факсимил машине; музички 

аутомати који се покрећу кованицама [џубокс]; 

идентификатори отиска прста; апарати за препознавање 

лица; холограми; биометријски скенери за дужице ока 

(ирис); биометријски скенери за мрежњаче ока; 

биометријски скенери; приказивачи отисака прстију; 

скенери за отиске прстију; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; програмске апликације за 

паметне телефоне које се могу преузимати; опрема за 

читање картица; картице са чипом; електронске и 

магнетне идентификационе картице за платне услуге; 

рачунарски терминали за банкарске сврхе; рачунарски 

терминали; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; електронски новчаници који се могу 

преузимати; уређаји за читање кредитних картица; 

уређаји за читање магнетно кодираних картица; 

електронски читачи картица; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; сигурносни 

токени [уређаји за кодирање]; картице са интегрисаним 

колима [паметне картице]; регистар касе; електронски 

кључеви као даљински управљачи; наочаре [ оптика]; ни 

једна од горе наведених роба у класи 9 се не односи на 

робу која може садржати вести у било ком облику.  

Кл. 36:  осигурање; посредовање у осигурању; услуге 

путног осигурања; услуге осигурања; финансијске 

услуге; вођење новчаних трансакција; услуге 

мењачница; услуге у вези некретнина; услуге 

финансијског посредовања; финансијско управљање; 

банкарске услуге; услуге обраде плаћања; финансијске 

трансакције; услуге финансијског улагања; вођење 

финансијских евиденција; електронски пренос 

средстава; услуге девизног трговања и размене; услуге 

електронског плаћања; пружање финансијских услуга 

путем телефона, интернета или путем других 

електронских средстава; финансијске услуге које се 

односе на издавање банкарских картица, кредитних 

картица, дебитних картица, претплатних картица; 

готовинска плаћања, верификацију чекова и уновчавања 

чекова; услуге банкарских картица, услуге кредитних 

картица, услуге дебитних картица, услуге претплатних 

картица, услуге платних картица, услуге плаћања 

готовином, услуге верификације чекова и услуге 

уновчавања чекова; електронске трансакције готовином; 

пружање услуга финансијске подршке онлајн 

малопродајним услугама, путем интернета или путем 

других електронских и дигиталних метода; услуге 

аутентификације и верификације чекова; услуге 

аутентификације плаћања и поравнања; услуге 

верификације кредитних и дебитних картица; издавање и 

уновчавање путних чекова и ваучера; услуге 

електронског банкарства; онлајн банкарство; кућно 

банкарство; пружање финансијских информација; 

финансијске консултације; услуге банкомата; 

финансијске услуге при царинском посредовању; 

клириншки послови [финансије]; услуге онлајн плаћања 

рачуна; финансијске анализе; издавање кредитних 

картица; услуге финансирања; управљање кредитним 

ризиком; финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; процена накита; посредовање на берзи; 

услуге давања гаранције; прикупљање прилога за 

добротворне фондове; фидуцијарни послови; услуге 

залагаоница; давање попуста трећим лицима у објектима 

кроз употребу чланских карти; инвестирање капитала; 

финансирање зајмова; пружање информација о 

финансијама путем интернет странице; консултације о 

осигурању; инвестирање средстава; финансијско 

спонзорисање; финансијска истраживања; групно 

финансирање; услуге плаћања електронским 

новчаником; процена уметничких дела; управљање 

непокретностима.  
 

(111) 81207 (181) 13.04.2031. 

(210) Ж- 2021-652 (220) 13.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Милош Ђорђевић, Миленка Вуксана 66a, 

22325, Крчедин, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 21.03.25; 26.04.16; 26.04.24; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  гимнастички и спортски артикли.  

Кл. 41:  резервација простора и опреме за вежбање; 

вођење часова телесних вежби; услуге клубова за 

вежбање; пружање простора и опреме за вежбање; 

услуге клуба за фитнес и физичку вежбу; стављање на 

располагање објеката за фитнес и физичке вежбе; 

изнајмљивање простора и опреме за фитнес тренинге; 

подучавање у области физичких вежби; пружање 

информација о вежбању и фитнесу путем интернет 

странице; пружање информација у вези са физичким 

вежбама путем он-лајн интернет страница; вођење 

часова фитнеса; услуге фитнес клубова; здравствена и 

фитнес обука; часови физичке кондиције; услуге 

тренинга физичке кондиције; услуге личног тренера 

[фитнес тренинг]; услуге клубова здравља [здравствено 

и фитнес вежбање]; услуге процене телесне 

издржљивости за потребе тренирања;  услуге 

подучавања и саветовања у вези са техникама истезања; 

образовне услуге у вези са техникама истезања; 

организовање, извођење и организација семинара из 

области техника истезања; објављивање књига из 

области техника истезања; пружање електронских 

публикација које се не могу преузети из области 

техника истезања; изнајмљивање опреме за истезање.  

Кл. 44:  асистирано истезање у терапеутске сврхе; 

физикална терапија; физиотерапија [физикална 

терапија]; масажа.  
 

(111) 81208 (181) 13.04.2031. 

(210) Ж- 2021-653 (220) 13.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Милош Ђорђевић, Миленка Вуксана 66а, 

22325, Крчедин, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута.  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  гимнастички и спортски артикли.  

Кл. 41:  резервација простора и опреме за вежбање; 

вођење часова телесних вежби; услуге клубова за 

вежбање; пружање простора и опреме за вежбање; 

услуге клуба за фитнес и физичку вежбу; стављање 

на располагање објеката за фитнес и физичке вежбе; 

изнајмљивање простора и опреме за фитнес 

тренинге; подучавање у области физичких вежби; 

пружање информација о вежбању и фитнесу путем 

интернет странице; пружање информација у вези са 

физичким вежбама путем он-лајн интернет страница; 

вођење часова фитнеса; услуге фитнес клубова; 

здравствена и фитнес обука; часови физичке 

кондиције; услуге тренинга физичке кондиције; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге процене телесне издржљивости за потребе 

тренирања;  услуге подучавања и саветовања у вези 

са техникама истезања; образовне услуге у вези са 

техникама истезања; организовање, извођење и 

организација семинара из области техника истезања; 

објављивање књига из области техника истезања; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети из области техника истезања; 

изнајмљивање опреме за истезање.  

Кл. 44:  асистирано истезање у терапеутске сврхе; 

физикална терапија; физиотерапија [физикална 

терапија]; масажа.  
 

(111) 81209 (181) 12.04.2031. 

(210) Ж- 2021-640 (220) 12.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Иван Пешевски, Др Драгослава Поповића 9, 

11000, Београд, Палилула , RS 

(740) Адвокат Милена Лучић, Мештровићева 35, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) Кл. 25:  одећа, капе, чарапе и плетена 

трикотажа, готова конфекцијска одећа, рукавице 

[одећа], одећа за плажу, одећа за купање, јакне, 

мајице, хеланке [панталоне].  
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Кл. 34:  филтери за цигарете,  луле, блокови папира 

за цигарете, џепне машинице за увијање цигарета, 

папир за цигарете, пепељаре за пушаче, електронске 

цигарете, дуван, кесе за дуван, муштикле, усници за 

муштикле, упаљачи за пушаче, наргиле.  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје производа који се 

користе са дуваном, услуге онлајн малопродаје 

дувана, услуге малопродаје дувана, услуге 

малопродаје које пружају продавнице дувана, услуге 

малопродаје и велепродаје за дуван и пушачке 

реквизите, услуге малопродаје и велепродаје за 

одећу, услуге малопродаје одеће, услуге малопродаје 

које пружају бутици одеће, услуге малопродаје које 

пружају продавнице одеће, услуге малопродаје одеће 

и одевних додатака поштанском испоруком, услуге 

малопродаје пружене од стране дискотних 

продавница одеће.  
 

(111) 81210 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-552 (220) 31.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

Београд 

(540) 

CRUX 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 81211 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-551 (220) 31.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

Београд 

(540) 

REGULUS 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 81212 (181) 22.03.2031. 

(210) Ж- 2021-486 (220) 22.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) MARERA PROPERTY MANAGEMENT DOO 

BEOGRAD, Булевар Војводе Бојовића број 6-8, 

11000, Београд - Стари Град, RS 

(740) Aдвокат Сања Буквић, Македонска број 44, 

11000, Београд - Стари Град 

 

 

 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 27.05.01; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, сива.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; саветодавне 

услуге у пословном управљању; помоћ у пословном 

или индустријском управљању.  

Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; управљање 

непокретностима; издавање пословног простора 

[непокретности].  

Кл. 37:  чишћење унутрашњости зграда.  
 

(111) 81213 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-524 (220) 26.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) FRIKOS d.o.o., Главна 22, 11080, Београд 

(Земун), RS 

(540) 

 

(531) 06.01.04; 26.01.02; 26.01.20; 27.05.01; 29.01.13  

(591) Пантоне 2210, Пантоне 2248, Пантоне 325.  

(511) Кл. 29:  брзо-смрзнуто воће; замрзнуто воће и 

поврће.  

Кл. 35:  дељење реклама за друге путем мреже за 

електронску комуникацију; дељење реклама преко 

интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама 

преко интернета; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног материјала [летака, 

брошура и штампаног материјала]; дељење флајера, 

брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; директан маркетинг; директно 

оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за 

оглашавање [летака, проспеката, штампаних 

материјала и узорака]; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе.  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/9 

Intellectual Property Gazette  2021/9 

150 ЗИС / RS / IPO 

 

(111) 81214 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-532 (220) 26.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Невена Марјановић Прелевић, Милоша 

Поцерца 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 28.05.00  

(511) Кл. 1:  састојци који се користе у производњи 

козметике и фармацеутских препарата-витамина, 

конзерванса и антиоксиданса, а у оквиру су ове 

класе; материјали за филтрирање-минералне 

супстанце, биљне супстанце и керамички материјали 

у форми честица, а у оквиру су ове класе; 

медицинске свеће.  

Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати за људе или за животиње, посебно креме, 

млека, серуми, лосиони; немедицинска средства за 

чишћење зуба; парфимеријски производи, етарска 

уља; средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

хигијенски препарати који су тоалетни производи; 

марамице натопљене козметичким лосионима; 

дезодоранси за људе или животиње (парфимерија); 

производе за освежавање (парфемисање просторија); 

украсне налепнице за нокте; восак за полирање; 

брусни папир; санитарни препарати који су тоалетни 

немедицински производи. 

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати, посено креме, млека, лосиони, серуми; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

санитарни препарати за личну хигијену, осим 

тоалетних; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зубе, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди; 

медицински шампони, сапуни, лосиони и средства за 

чишћење зуба; дијететски додаци намењене допуни 

нормалне исхране или ради побољшања здравња; 

замене оброка, дијететску храну и напитке 

прилагођене за медицинску или ветеринарску 

употребу; лубриканти.  

Кл. 8:  ручни алати и справе којима се ручно управља 

и справе за обављање послова, као што су бушење, 

обликовање, сечење и пирсинг; алати којим асе 

ручно управља за столаре, уметнике и друге 

занатлије, на пример, чекићи, длета и алати за 

гравирање; електричне и неелектричне ручне справе 

за личну негу и украшавање тела, бријачи, уређаји за 

увијање косе, тетовирање и за маникир и педикир.  

Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки 

материјали за зашивање; терапеутски и помоћни 

уређаји за особе са инвалидитетом; апарати за 

масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад; 

апарати, уређаји и производи за сексуалне 

активности; потпорни завоји, ортопедски завоји; 

посебна одећа за медицинске сврхе-компресивна 

одећа, чарапе за вене, ортопедска обућа; кондоми, 

душеци за порођаје, форцепсе; терапеутски и 

протетички производи и уређаји за инплантацију од 

вештачких или синтетичких материјала; намештај 

посебно направљен за медицинске сврхе.  

Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти; накит, укључујући све 

врсте имитације накита; дугмад за манжетне, игле за 

кравате, копче за кравате; прстенови за кључеве, 

ланчиће за кључеве, и привеске за њих; привесци за 

накит; кутије за накит; саставни делови за накит, 

часовнике и сатове, на пример, копче и перле за 

накит, механизме за часовнике и сатове, казаљке за 

зидне сатове, опруге за сатове, стакла за сатове; нити 

од драгоцених метала као накит.  

Кл. 15:  музички инструменти; сталци за ноте и 

сталци за музичке инструменте; музичке кутије; 

диригентске палице; жице, трске за дувачке 

инструменте; чивије и педале за музичке 

инструменте; звучне виљушке, кључеве за 

штимовање музичких инструмената; одређени 

папирни производи за једнократну употребу-

портикле, марамице и столњаци од папира; одређена 

роба од папира или картона која није другачије 

класификована према функцији или намени-папирне 

кесе, коверте и амбалажа за паковање, етикете, 

статуе, фигуре и уметничка дела од папира или 

картона, као што су фигурице од кашираног папира, 

урамљене или неурамљене литографије, слике и 

акварели; музичке честитке, разгледнице.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви; сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње; пртљажне и торбе за ношење; ознаке за 

пртљаг или путне торбе; кутије за визит карте и 

џепне новчанике; кутије и футроле од коже или 

вештачке коже.  
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Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе 

и прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке изузев кичица; материјали 

за прављење четки; прибор за чишћење; непрерађено 

или полупрерађено стакло, необрађено или 

полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија; кућни и кухињски 

прибор; кућне, кухињске и посуде за кување-вазе, 

флаше, касице прасице, кофе, посеуде за мешање 

коктела; пометачи за посуђе и сталци за декантере; 

козметички и тоалетни прибор, електрични и 

неелектрични чешљеви и четкице за зубе, зубни 

конац, пенасти сепаратори за ножне прсте за 

педикир, пуфне за пудер, ковчежићи за козметику; 

кућни акваријуми, тераријуми и виваријуми.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; манжетне, 

џепови, конфекцијске поставе, пете за обућу и 

потпетице, визире на капама, оквири за шешире; 

одећа и обућа за спорт; костими за маскембале; 

папирна одећа, папирни шешири као одећа; 

портикле, који нису од папира; џепне марамице; 

муфови за грејање ногу неелектрични.  

Кл. 26:  чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и 

врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; 

вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса; 

перике, тупеи, лажне браде; шнале, траке за косу; 

позамантеријске траке и врпце или намењене за 

украшавање косе, направљене од било ког 

материјала; траке и машне за увијање поклона, не од 

папира; мреже за косу; копче, рајсфешлусе, 

привесци, осим за накит, прстенове за кључеве или 

ланчиће за кључеве; вештачке новогодишње 

гирланде и венце, укључујући оне са уграђеним 

осветљењем; производи за увијање косе, на пример, 

електричне и инеелектричне увијаче косе, осим 

ручних уређаја, шнале за увијање косе, папир за 

увијање косе; сребрни и златни вез.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај; резервације привременог 

смештаја-хотелске резервације, резервације хостела, 

брвнара, кућа и станова; смештај за животиње; 

изнајмљивање просторија за састанке, шатора и 

преносних грађевинских објеката; услуге домова за 

стара лица; услуге дечијих јаслица; декорисање 

хране, израду скулптура од хране, изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање столица, столова, 

столњака и стакленог посуђа; услуге наргила барова; 

услуге личног шефа кухиње.  
 

(111) 81215 (181) 03.02.2031. 

(210) Ж- 2021-175 (220) 03.02.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD - 

VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића 27 Л, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Драшковић, Богољуба Чукића 

13, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.03.12; 

27.05.24  

(511) Кл. 9:  миш [рачунарска периферна опрема]; 

wеб камере; ласерски показивачи; тастатуре за 

рачунаре; апарати за даљинско управљање; 

даљински управљачи за пројекторе; звучници; 

бежични звучници; подлоге за "мишеве"; слушалице.  

Кл. 16:  апарати за уништавање папира [шредери] за 

канцеларијску употребу; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; блокови 

[канцеларијски материјал]; ваучери; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

етикете од папира или картона; књиговезачки 

материјал; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; календари; картон; летци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; материјали за 

цртање; пластична, мехураста амбалажа за паковање 

или умотавање; пластичне фолије за омотавање; 

штампане ствари; штампарски бројеви и слова; 

штампарска слова; штампани роковници; фасцикле 

за списе [канцеларијски прибор]; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; фотографије [штампане]; 

хефталице [канцеларијски реквизит].  

Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање канцеларијске 

опреме у заједничким радним просторима; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; маркетинг; непосредно 

оглашавање путем поште; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; вођење, 

организовање и управљање пословањем; 

канцеларијски послови; пословно управљање 

компанијама; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; услуге 

посредовања у трговини; онлајн маркетинг; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн услуге 
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велепродаје производа са снимљеним садржајем; 

позиционирање бренда; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; производња рекламног 

материјала; промовисање продаје путем програма 

лојалности потрошача.  
 

(111) 81216 (181) 03.02.2031. 

(210) Ж- 2021-177 (220) 03.02.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD - 

VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића 27 Л, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Драшковић, Богољуба Чукића 

13, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 

29.01.08  

(591) црна, светло плава.  

(511) Кл. 9:  миш [рачунарска периферна опрема]; 

wеб камере; ласерски показивачи; тастатуре за 

рачунаре; апарати за даљинско управљање; 

даљински управљачи за пројекторе; звучници; 

бежични звучници; подлоге за "мишеве"; слушалице.  

Кл. 16:  апарати за уништавање папира [шредери] за 

канцеларијску употребу; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; блокови 

[канцеларијски материјал]; ваучери; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

етикете од папира или картона; књиговезачки 

материјал; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; календари; картон; летци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; материјали за 

цртање; пластична, мехураста амбалажа за паковање 

или умотавање; пластичне фолије за омотавање; 

штампане ствари; штампарски бројеви и слова; 

штампарска слова; штампани роковници; фасцикле 

за списе [канцеларијски прибор]; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; фотографије [штампане]; 

хефталице [канцеларијски реквизит]. 

Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање канцеларијске 

опреме у заједничким радним просторима; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; маркетинг; непосредно 

оглашавање путем поште; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; вођење, 

организовање и управљање пословањем; 

канцеларијски послови; пословно управљање 

компанијама; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; услуге 

посредовања у трговини; онлајн маркетинг; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн услуге 

велепродаје производа са снимљеним садржајем; 

позиционирање бренда; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; производња рекламног 

материјала; промовисање продаје путем програма 

лојалности потрошача.  
 

(111) 81217 (181) 29.03.2031. 

(210) Ж- 2021-542 (220) 29.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

GENESIS 

(511) Кл. 35:  организовање продаје половних 

аутомобила за друге; организовање продаје 

аутомобилских делова и додатне опреме за 

аутомобиле за друге; организовање продаје 

аутомобила за друге; услуге велепродаје половних 

аутомобила; услуге велепродаје аутомобилских 

делова и додатне опреме за аутомобиле; услуге 

велепродаје аутомобила; услуге малопродаје 

половних аутомобила; услуге малопродаје 

аутомобилских делова и додатне опреме за 

аутомобиле; услуге малопродаје аутомобила; услуге 

агенција за продају аутомобила; услуге агенција за 

продају аутомобилских делова и додатне опреме за 

аутомобиле.  
 

(111) 81218 (181) 05.02.2031. 

(210) Ж- 2021-201 (220) 05.02.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064, 

Los Angeles CALIFORNIA, US 
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(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

LEAGUE OF LEGENDS: WILD 

RIFT 

(511) Кл. 38:  услуге емитовања и преноса 

(стриминга) играња видео игара и такмичења у 

игрању видео игара путем глобалних 

комуникационих мрежа, интернета и бежичних 

мрежа; услуге интернетског емитовања путем 

глобалне и локалне рачунарске мреже.  

Кл. 41:  организовање и уживо вођење такмичења 

који се односе на компјутерске игре и видео игре; 

организовање он-лајн такмичења који се односе на 

компјутерске игре и видео игре за интерактивне 

играче; услуге разоноде, наиме, пружање он-лајн 

компјутерских игара, услуге разоноде, наиме, 

организовање састанака уживо са обожаваоцима 

(фановима) и конференција са интерактивним 

играњем игара између учесника у области гејминга, 

видео игара и е-спортова; услуге разоноде, наиме, 

пружање веб сајта који се односи на аудио и видео 

презентације у области рачунара, видео игара и е-

спорта које се не могу преузети; клубови 

обожавалаца; организовање такмичења 

компјутерских игара, видео игара и е-спортова 

уживо; пружање веб сајта са информацијама о 

разоноди које се односе на компјутерске игре, видео 

игре и е-спортове.  
 

(111) 81219 (181) 23.03.2031. 

(210) Ж- 2021-491 (220) 23.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) OTAY 2015 S.L., Rio Viejo, 29, Polígono 

Industrial Ctra. La Isla, Dos Hermanas,, 41703,, Sevilla,, ES 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.14; 27.05.17  

(511) Кл. 11:  успонски (надглавни) тушеви; тушеви 

са уређајем за повећање притиска воде; црева за 

ручне тушеве; ручни сетови као опрема за туширање; 

металне преграде за тушеве; ручни тушеви; врата 

туш кабина са неметалним оквиром; тушеви за 

продају у облику комплета; управљачки вентили 

туша [водоводни прикључци]; опрема за тушеве; 

опрема за масажне каде; купатилски ормарићи са 

лавабоима; ормарићи за купатила са умиваоником 

[прикључени на водоводне инсталације]. 

Кл. 35:  услуге велепродаје, малопродаје и 

малопродаје преко рачунарске мреже успонских 

тушева, тушева са уређајем за повећање притиска 

воде, црева за ручне тушеве, ручних сетова као 

опреме за туширање, металних преграда за тушеве, 

ручних тушева, врата туш кабина са неметалним 

оквиром, тушева за продају у облику комплета, 

управљачких вентила туша [водоводни прикључци], 

опреме за тушеве, опреме за масажне каде, 

купатилских ормарића са лавабоима, ормарића за 

купатила са умиваоником [прикључених на 

водоводне инсталације]; услуге увоза и извоза 

наведене робе.  

Кл. 39:  транспорт, паковање и складиштење 

успонских тушева, тушева са уређајем за повећање 

притиска воде, црева за ручне тушеве, ручних сетова 

као опреме за туширање, металних преграда за 

тушеве, ручних тушева, врата туш кабина са 

неметалним оквиром, тушева за продају у облику 

комплета, управљачких вентила туша [водоводни 

прикључци], опреме за тушеве, опреме за масажне 

каде, купатилских ормарића са лавабоима, ормарића 

за купатила са умиваоником [прикључених на 

водоводне инсталације].  
 

(111) 81220 (181) 29.03.2031. 

(210) Ж- 2021-540 (220) 29.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Valent BioSciences LLC, 1910 Innovation Way,, 

Suite 100, Libertyville, IL 60048, US 

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

11000, Београд 

(540) 

SCUTELLO PRIME 

(511) Кл. 5:  инсектициди.  
 

(111) 81221 (181) 02.04.2031. 

(210) Ж- 2021-594 (220) 02.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Carnex d.o.o.      , Кулски пут 26, 21460, Врбас, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена.  
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(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, джемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестива уља и масти.  

Кл. 31:  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и сирово и непрерађено  зрневље ; живе 

животиње; свеже воће и поврће; семе, природне 

биљке и цвеће; храна за животиње, слад.  

Кл. 35:  услуге оглашавања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови; 

агенције за увоз и извоз; услуге у вези са прометом 

робе; професионалне пословне консултације.  
 

(111) 81222 (181) 30.03.2031. 

(210) Ж- 2021-547 (220) 30.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) KINOLOŠKI SAVEZ REPUBLIKE 

SRBIJE*Beograd-GO Voždovac, Буковичка 1, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Милош С. Милинковић, Косте 

Главинића 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.01.05; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.02; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела.  

(511) Кл. 41:  организовање такмичења; услуге 

пружања обуке; узгој животиња.  
 

(111) 81223 (181) 30.03.2031. 

(210) Ж- 2021-548 (220) 30.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Војислав Ал Дагхистани, Вајара Ђоке 

Јовановића 8, 11000, Београд-Савски венац, RS 

(740) Адвокат Милош С. Милинковић, Косте 

Главинића 19, 11000, Београд-Савски венац 

(540) 

 

(531) 02.09.15; 03.06.03; 14.01.15; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) наранџаста, црна.  

(511) Кл. 35:  онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; маркетинг; промоција робе за друге; 

оглашавање; презентација робе.  
 

(111) 81224 (181) 23.03.2031. 

(210) Ж- 2021-490 (220) 23.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

IS-220 Hafnarfjordur, IS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 

27.07.17; 29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена, жута.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(111) 81225 (181) 20.04.2031. 

(210) Ж- 2021-690 (220) 20.04.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) светло зелена, тамно зелена, бела.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају.  
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(111) 81226 (181) 23.03.2031. 

(210) Ж- 2021-489 (220) 23.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

IS-220 Hafnarfjordur, IS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AeroVitD3 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(111) 81227 (181) 24.03.2031. 

(210) Ж- 2021-504 (220) 24.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) KN TAX DOO BEOGRAD (VRAČAR), 

Ресавска 23, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.07; 26.03.23; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна,  плава.  

(511) Кл. 36:  финансијско саветовање и 

консултантске услуге; пензијско саветовање; 

инвестиционо саветовање; кредитно саветовање; 

саветовање у вези осигурања.  

Кл. 42:  услуге индустријских анализа и 

истраживања; саветовање у вези заштите података.  

Кл. 45:  правне услуге.  
 

(111) 81228 (181) 29.01.2031. 

(210) Ж- 2021-151 (220) 29.01.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Слободан Вучићевић, Палмира Тољатија 

62/20, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава 

Јовановића 7, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.07; 24.15.13; 26.04.16; 26.04.18; 27.03.15; 

27.05.24; 29.01.13  

(591) тамно плава, магента, бела.  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

кљиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова и клишеи.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви; сарачка и 

седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за 

животиње.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе 

и прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица; 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

непрерађено или полупрерађено стакло; необрађено 

или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија.  

Кл. 26:  чипка, узице и вез и позамантеријске траке и 

врпце; дугмад; копче и петње; шпенадле и игле; 

вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  
 

(111) 81229 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-531 (220) 26.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Ђокић Милан, Борачка 33, 22203, Раденковић, 

Сремска Митровица, RS 

(740) Адвокат Нина РадинRadin, Позоришни трг 

7/6а, 21000, Нови Сад 

(540) 

VETSOFT 

(511) Кл. 9:  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати.  

Кл. 38:  омогућавање приступа рачунарским базама 

података.  

Кл. 42:  инжењерске услуге; рачунарско програмирање; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб 

сервера; софтвер у виду сервиса [саас]; саветовање у вези 
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информационих технологија; научна истраживања; 

електронско похрањивање података; саветодавне услуге 

из области технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије јединствене 

пријаве за мрежне софтверске апликације.  
 

(111) 81230 (181) 29.03.2031. 

(210) Ж- 2021-544 (220) 29.03.2021. 

 (151) 14.09.2021. 

(732) Ivana Jovanović PR PROIZVODNJA I 

PRODAJA KOŽNE GALANTERIJE ZR DONNA 

FASHION ČAČAK, , 32205, Трбушани, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 9:  футроле за сунчане наочаре и за 

заштитне наочаре; футроле за мобилне телефоне од 

коже или од имитације коже.  

Кл. 18:  вишенаменске торбе; женске ташне; женске 

торбице без ручке; кишобрани, сунцобрани и штапови за 

ходање; кожне актовке; кожне торбе; кожне торбе и 

новчаници; кожне торбе, кофери и новчаници; кожне 

торбице; кожне футроле; кожне футроле за кључеве; 

кожне футроле за кредитне картице; кожни каишеви; 

кожни новчаници за метални новац; козметичке 

торбице; кофери и путне торбе; кутије од коже или 

вештачке коже; појасне торбице; пословне торбе; путне 

торбе; путне торбице [ручне торбе]; ранци; руксаци; 

савитљиве торбе за одећу; спортске торбе; спортски 

руксаци; торбе за плажу; торбе [коверте, кесе] од коже за 

паковање; торбе које се носе преко рамена; торбе од 

коже и вештачке коже; торбице за кључеве; торбице за 

личну хигијену; торбице за шминку, кључеве и друге 

личне предмете; футроле од коже или вештачке коже; 

џепни новчаници; школске торбе; футроле [етуи] за 

визиткарте; футроле за кључеве од имитације коже; 

футроле и држачи за кредитне картице [кожна 

галантерија].   

Кл. 25:  блузе, кошуље; блуз е са дугим рукавима; 

блузе са кратким рукавима; доњи веш; дуги дамски 

шалови; дукс мајице; ешарпе као одећа; јакне 

[одећа]; јакне од јеленске коже; каишеви од 

имитације коже; капе; кожне јакне; кожне папуче; 

кожне рукавице; кожни каишеви [одећа]; кошуље за 

жене; кошуље за мушкарце; кравате; мајице [одећа]; 

мараме, шалови; одећа за децу; одећа за жене; одећа 

за мушкарце; одећа, обућа, покривала за главу; 

плетена одећа [одећа]; спољна одећа; тренерке; 

џемпери; шалови.   
 

(111) 81231 (181) 08.03.2029. 

(210) Ж- 2021-541 (220) 08.03.2019. 

 (151) 14.09.2021. 

(300) 1452040  08.03.2019.  IB. 

(732) KT & G CORPORATION, 71, Beotkkot-gil, 

Daedok-gu, Daejeon 306-712, KR 

(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19, 11000, 

Београд 

(540) 

lil HYBRID 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван; дуван и производи за 

пушаче; замене за дуван; цигаре; хумидори; резачи 

за цигаре; пепељаре за пушаче; производи за пушаче 

(укључујући упаљаче за пушаче).  
 

(111) 81232 (181) 03.03.2031. 

(210) Ж- 2021-362 (220) 03.03.2021. 

 (151) 15.09.2021. 

(732) POLAR FOOD DOO, Сурчински пут 1д, 

11070, Београд, RS 

(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41, 11000, 

Београд 

(540) 

ČUVA PORODICU NA OKUPU 

(511) 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, џемови, компоти; млеко и 

млечни производи; конзервисана и замрзнута риба. 

30: замрзнути производи од брашна, колачи и 

посластице. 
 

(111) 81233 (181) 22.04.2031. 

(210) Ж- 2021-707 (220) 22.04.2021. 

 (151) 15.09.2021. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.01.13; 24.01.15; 27.05.02; 27.05.24  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за употребу у прању веша; препарати за чишц́ење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за личну негу и антиперспиранти; 

препарати за негу руку и тела, укључујуц́и препарате 

за купање, лосион за тело, гел за туширање и купку, 

пена за купање, спреј за тело.  
 

(111) 81234 (181) 22.04.2031. 

(210) Ж- 2021-708 (220) 22.04.2021. 

 (151) 15.09.2021. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.13; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.24  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за употребу у прању веша; препарати за чишц́ење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за личну негу и антиперспиранти; 

препарати за негу руку и тела, укључујуц́и препарате 

за купање, лосион за тело, гел за туширање и купку, 

пена за купање, спреј за тело.  
 

(111) 81235 (181) 22.04.2031. 

(210) Ж- 2021-709 (220) 22.04.2021. 

 (151) 15.09.2021. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.13; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.24  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за употребу у прању веша; препарати за чишц́ење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за личну негу и антиперспиранти; 

препарати за негу руку и тела, укључујуц́и препарате 

за купање, лосион за тело, гел за туширање и купку, 

пена за купање, спреј за тело.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.02.2020. - 15.03.2021. године: 

 

Жиг рег. бр. 13893 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, 

HR, престао је да важи дана 13.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 14499 чији је носилац HENKEL 

SRBIJA DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 383, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

18.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 15028 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US, престао је да важи дана 25.02.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 25153 чији је носилац TETRA 

LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.,, AVENUE 

GENERAL GUISAN 70, CH-1009 PULLY, CH, 

престао је да важи дана 06.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25163 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 1132 West Blackhawk Street, 

Chicago, Illinois 60642, US, престао је да важи дана 

06.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25223 чији је носилац JT 

International SA , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 06.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25195 чији је носилац LEK 

farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova 

57, SI, престао је да важи дана 06.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 40160 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-

2000 Neuchatel, CH, престао је да важи дана 

19.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 37590 чији је носилац 

GALENIKA a.d., Beograd, Batajnički put b.b., YU, 

престао је да важи дана 22.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 37557 чији је носилац Russell 

Brands LLC, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, US, престао је да важи дана 

26.02.2021. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 35747 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

ALKALOID" AD Skopje c.o.", Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, MK, престао је да важи дана 

28.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 35748 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

ALKALOID" AD Skopje c.o.", Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, MK, престао је да важи дана 

28.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 37560 чији је носилац Oleander 

Intangibles LLC, a Delaware limited liability company, 

3500 South Dupont Highway, Dover, DE 19901, US, 

престао је да важи дана 02.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 37645 чији је носилац 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORPORATION, ARMONK, NEW YORK 10504, US, 

престао је да важи дана 07.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 39974 чији је носилац ILIRIJA, 

razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičkih izdelkov d.d., 

Ljubljana , Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, SI, 

престао је да важи дана 09.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 37666 чији је носилац 

SAMMONTANA S.p.A., VIA TOSCO ROMAGNOLA, 

NO. 56, I-50053 EMPOLI (FIRENZE), IT, престао је 

да важи дана 14.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 43053 чији је носилац Craft of 

Scandinavia AB , Box 1774 , SE-501 17 Borås, SE, 

престао је да важи дана 24.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46710 чији је носилац INVISTA 

Textiles (U.K.) Limited, One St Peter's Square, 

Manchester M2 3DE, UK, престао је да важи дана 

16.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47008 чији је носилац BERLIN-

CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, D-12489 BERLIN, 

DE, престао је да важи дана 17.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47055 чији је носилац 

PIVOVARNA UNION D.D., Pivovarniška ulica 2, 1000 

LJUBLJANA, SI, престао је да важи дана 21.02.2021. 

године. 
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Жиг рег. бр. 46594 чији је носилац BELRON 

INTERNATIONAL LIMITED, Milton Park, Stroude 

Road, Egham, Surrey, TW20 9EL, GB, престао је да 

важи дана 23.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 50698 чији је носилац "DUKAT 

mliječna industrija" d.d., Ulica Marijana Čavića 9, 

Zagreb , HR, престао је да важи дана 24.02.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46490 чији је носилац DUNHILL 

TOBACCO OF LONDON LIMITED, Globe House, 4 

Temple Place, London WC2R 2PG, UK, престао је да 

важи дана 02.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46491 чији је носилац LEK 

farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova 

57, SI, престао је да важи дана 02.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46511 чији је носилац 

International Beer Breweries Ltd., 5 Bar-Lev Blvd., 

Ashkelon, Israel, IL, престао је да важи дана 

07.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47265 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju, promet i usluge AROMA KRUŠEVAC 

d.o.o., Jasički put bb, 37000 Kruševac, RS, престао је 

да важи дана 08.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46667 чији је носилац COLGATE-

PALMOLIVE COMPANY,, 300 Park Avenue, New 

York New York 10022, (a Delaware corporation), US, 

престао је да важи дана 08.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46632 чији је носилац GOYA 

FOODS, INC., 350 County Road, Jersey City, New 

Jersey 07307, US, престао је да важи дана 08.03.2031. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46668 чији је носилац Pinnacle 

Foods Group LLC, One Bloomfield Avenue, Mountain 

Lakes, New Jersey 07046, US, престао је да важи дана 

10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47618 чији је носилац 

GALENIKA A.D., Batajnički drum bb, BEOGRAD-

ZEMUN, YU, престао је да важи дана 13.03.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47617 чији је носилац 

GALENIKA A.D., Batajnički drum bb, BEOGRAD-

ZEMUN, YU, престао је да важи дана 13.03.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46512 чији је носилац ELMO 

COMPANY LIMITED,, 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, 

Nagoya, JAPAN, JP, престао је да важи дана 

13.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46664 чији је носилац 

SYNGENTA LIMITED,, Fernhurst, Haslemere, Surrey 

GU27 3JE, UNITED KINGDOM, GB, престао је да 

важи дана 16.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46796 чији је носилац JT 

International S.A., Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, 

CH, престао је да важи дана 20.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63484 чији је носилац S.C. 

Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, 

Wisconsin 53403-2236, US, престао је да важи дана 

17.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63486 чији је носилац Renaissance 

Holdings Management Limited, Canon's Court 22 

Victoria Street, Hamilton HM12, BM, престао је да 

важи дана 17.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63451 чији је носилац Društvo za 

trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima 

ACTAVIS DOO, Đorđa Stanojevića 12, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 17.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63530 чији је носилац "AS 

GROUP" d.o.o. Igroš Brus, , 34224 Lepenac, RS, 

престао је да важи дана 18.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63313 чији је носилац Irvita Plant 

Protection, a Branch of Celsius Property B.V., Pos Cabai 

Office Park, Unit 13, Curaçao, AN, престао је да важи 

дана 18.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63529 чији је носилац Marko 

Malenić, Miloša Bandića 2, 11080 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 18.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63222 чији је носилац Ankica 

Seitz, Querweg 10,  09569 Oederan, DE, престао је да 

важи дана 18.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63058 чији је носилац MIP 

METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, 

Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE, престао је да 

важи дана 18.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63104 чији је носилац DRUŠTVO 

ZA TRGOVINU I USLUGE DIO COMMERCE DOO 

BEOGRAD, Veljka Dugoševića 20, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 19.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64393 чији је носилац Nenad 

Mikalački PR, Agencija za filmsku i video produkciju 
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"DRUID", Balzakova 73/64, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 19.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63025 чији је носилац RoTech ei 

d.o.o., Ustanička 148, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 19.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63363 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, kompanija sa ograničenom 

odgovornošću organizovana po propisima države 

Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 

48265-3000, US, престао је да важи дана 19.02.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63137 чији је носилац MIP 

METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, 

Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE, престао је да 

важи дана 19.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63000 чији је носилац Hajvaz 

Đorđe, Jurija Gagarina br. 153А, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 22.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 62939 чији је носилац Živković 

Vladimir, Vojvode Stepe 193, 11000 Beograd - 

Voždovac, RS, престао је да важи дана 22.02.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62941 чији је носилац Snežana 

Dubajić, Bulevar Despota Stefana br. 29, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 23.02.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62942 чији је носилац Irvita Plant 

Protection, a Branch of Celsius Property NV, Pos Cabai 

Office Park, Unit 13, Curaçao, AN, престао је да важи 

дана 23.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 62976 чији је носилац Borislav 

Beljanski, Jorgovanska br. 13, Sremska Kamenica, RS, 

престао је да важи дана 23.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63311 чији је носилац Celgene 

Corporation, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US, 

престао је да важи дана 23.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 62467 чији је носилац АQUA 

REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. , 

Београд, RS, престао је да важи дана 24.02.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63199 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju mesnih proizvoda i konzervi YUHOR-

EXPORT AD Jagodina, Kablovska bb, Jagodina, RS, 

престао је да важи дана 24.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63287 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju mesnih proizvoda i konzervi YUHOR-

EXPORT AD Jagodina, Kablovska bb, Jagodina, RS, 

престао је да важи дана 24.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63286 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju mesnih proizvoda i konzervi YUHOR-

EXPORT AD Jagodina, Kablovska bb, Jagodina, RS, 

престао је да важи дана 24.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63285 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju mesnih proizvoda i konzervi YUHOR-

EXPORT AD Jagodina, Kablovska bb, Jagodina, RS, 

престао је да важи дана 24.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63288 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju mesnih proizvoda i konzervi YUHOR-

EXPORT AD Jagodina, Kablovska bb, Jagodina, RS, 

престао је да важи дана 24.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63296 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 25.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63297 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 25.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 66077 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan, JP, престао је 

да важи дана 25.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63298 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 25.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 65794 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No.2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 25.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63314 чији је носилац RAILWAY-

LJS d.o.o., Internacionalnih brigada br. 36, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 25.02.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63799 чији је носилац Slobodan 

Milićević, Vjekoslava Kovača 5, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 25.02.2021. године. 
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Жиг рег. бр. 64099 чији је носилац Slobodan 

Milićević, Vjekoslava Kovača 5, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 25.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63333 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o.za razvoj, proizvodnju i prodaju 

lijekova i farmaceutskih proizvoda, Prilaz baruna 

Filipovića 25, Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63802 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o.za razvoj, proizvodnju i prodaju 

lijekova i farmaceutskih proizvoda, Prilaz baruna 

Filipovića 25, Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63334 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o.za razvoj, proizvodnju i prodaju 

lijekova i farmaceutskih proizvoda, Prilaz baruna 

Filipovića 25, Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63220 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o.za razvoj, proizvodnju i prodaju 

lijekova i farmaceutskih proizvoda, Prilaz baruna 

Filipovića 25, Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63221 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o.za razvoj, proizvodnju i prodaju 

lijekova i farmaceutskih proizvoda, Prilaz baruna 

Filipovića 25, Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63212 чији је носилац British 

American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little Falls Drive, 

Suite 100 , Wilmington, DE 19808-1674 , US, престао 

је да важи дана 26.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63202 чији је носилац CEMEX 

S.A.B. DE C.V., Avda. Constitución 444 Pte., Col. 

Centro, 64000 Monterrey, Nuevo Leon, MX, престао је 

да важи дана 26.02.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63030 чији је носилац Best 

Western International, INC., 6201 North 24th Parkway, 

Phoenix, Arizona 85016, US, престао је да важи дана 

01.03.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63031 чији је носилац Best 

Western International, INC., 6201 North 24th Parkway, 

Phoenix, Arizona 85016, US, престао је да важи дана 

01.03.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 63268 чији је носилац Takko 

Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, 

DE, престао је да важи дана 01.03.2021. године. 

Жиг рег. бр. 63447 чији је носилац Werner 

Radenović, Buchengasse 81/5, Beč, AT, престао је да 

важи дана 02.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64937 чији је носилац Werner 

Radenović, Buchengasse 81/5, Beč, AT, престао је да 

важи дана 02.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63332 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07945, US, 

престао је да важи дана 02.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63283 чији је носилац FUZZY'S 

TACO HOLDINGS, LLC, 200 Bailey Avenue, Suite 

100, Fort Worth, Texas 76107, US, престао је да важи 

дана 03.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65158 чији је носилац FUZZY'S 

TACO HOLDINGS, LLC, 200 Bailey Aveue, Suite 100, 

Fort Worth, Texas 76107, US, престао је да важи дана 

03.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63284 чији је носилац FUZZY'S 

TACO HOLDINGS, LLC, 200 Bailey Avenue, Suite 

100, Fort Worth, Texas 76107, US, престао је да важи 

дана 03.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65159 чији је носилац FUZZY'S 

TACO HOLDINGS, LLC, 200 Bailey Aveue, Suite 100, 

Fort Worth, Texas 76107, US, престао је да важи дана 

03.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63001 чији је носилац Cardinal 

Health 529, LLC, 7000 Cardinal Place Dublin, Ohio 

43017, US, престао је да важи дана 04.03.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62973 чији је носилац Nine West 

Development LLC, A Limited Liability Company(State 

of Delaware), 1411 Broadway, New York, NY 10018, 

US, престао је да важи дана 04.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63625 чији је носилац Zoran Lujić, 

11000 Beograd, Obalskih radnika 23/40, RS, престао је 

да важи дана 08.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63003 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLIMARK 

BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б, 

Београд-Земун, RS, престао је да важи дана 

08.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63005 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLIMARK 
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BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б, 

Београд-Земун, RS, престао је да важи дана 

08.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63301 чији је носилац 

FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA 

INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао 

је да важи дана 09.03.2031. године. 

 

Жиг рег. бр. 63302 чији је носилац 

FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA 

INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао 

је да важи дана 09.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63006 чији је носилац Nikola`S, 

d.o.o., Preduzeće za proizvodnju gotovih tekstilnih 

proizvoda, promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu, 

Dobračina 39, Beograd, RS, престао је да важи дана 

09.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63007 чији је носилац Горан 

Милановић, ул. Ломина бр. 10/37, 37000 Крушевац, 

RS, престао је да важи дана 09.03.2031. године. 

 

Жиг рег. бр. 63008 чији је носилац Crystal 

Derma d.o.o., Murmanska 11a, 11050 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 62535 чији је носилац Alvogen 

Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, 26367 Barice-Plandište , 

RS, престао је да важи дана 10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63443 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07945, US, 

престао је да важи дана 10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63442 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07945, US, 

престао је да важи дана 10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63084 чији је носилац 

"CARLSBERG SRBIJA" DOO, Proleterska 17, 

Čelarevo, RS, престао је да важи дана 10.03.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63085 чији је носилац 

"CARLSBERG SRBIJA" DOO, Proleterska 17, 

Čelarevo, RS, престао је да важи дана 10.03.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63016 чији је носилац 

MARCHON EYEWEAR, INC., (New York 

corporation), 35 Hub Drive, Melville, New York 11747, 

US, престао је да важи дана 10.03.2021. године. 

Жиг рег. бр. 63017 чији је носилац Ideal 

Standard International BVBA, Chaussee de Wavre 1789, 

bte 15 B-1160 Brussels, BE, престао је да важи дана 

10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63105 чији је носилац CITY 

ROCK DOO, Autoput 20, zgrada 4, lokal 5, 11080 

Beograd-Zemun, RS, престао је да важи дана 

10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63106 чији је носилац CITY 

ROCK DOO, Autoput 20, zgrada 4, lokal 5, 11080 

Beograd-Zemun, RS, престао је да важи дана 

10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63064 чији је носилац Umenje doo 

za drugo.jačije poslovno savetodavstvo, Beograd, 

Generala Šturma 14/12, RS, престао је да важи дана 

10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63065 чији је носилац Umenje doo 

za drugo.jačije poslovno savetodavstvo, Beograd, 

Generala Šturma 14/12, RS, престао је да важи дана 

10.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63068 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A. , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63069 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63070 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63071 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63072 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63073 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63074 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63075 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 11.03.2021. године. 
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Жиг рег. бр. 63123 чији је носилац SEBA DIS 

TICARET VE NAKLIYAT A.S., Samandira Caddesi, 

No: 18, Buyukbakkalkoy-Maltepe-Istanbul, TR, престао 

је да важи дана 11.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63124 чији је носилац MILAN 

BLAGOJEVIĆ AD, Đure Strugara 20, 11300 

Smederevo, RS, престао је да важи дана 11.03.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64875 чији је носилац SANOFI, 

54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 12.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63315 чији је носилац BELUPO 

lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 12.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63249 чији је носилац Vulović 

Dragiša, Bulevar umetnosti br. 9/1А, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 15.03.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63405 чији је носилац Jelena 

Knežević, Gandijeva 55А/13, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63566 чији је носилац R.S. KOKI 

d.o.o., Ratka Mitrovića 51, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 15.03.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63444 чији је носилац SELL & 

BUY d.o.o., Jurija Gagarina 87/194, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 15.03.2021. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.08.2021. - 15.09.2021. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 502 

промењена је у Daimler AG, Mercedesstraße 137, 

70327, Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 503 

промењена је у Daimler AG, Mercedesstraße 137, 

70327, Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 19194 

промењена је у MASSEY FERGUSON Corp., 4205 

River Green Parkway, Duluth, GA 30096, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25013 

промењена је у Trinseo Europe GmbH, Zugerstrasse 

231 , CH-8810, Horgen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25013 

промењена је у STYRON LLC, 1000 Chesterbrook 

Blvd., Ste. 300, Berwyn, PA 19312, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 32498 

промењена је у Trinseo Europe GmbH, Zugerstrasse 

231 , CH-8810, Horgen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 32498 

промењена је у STYRON LLC, 1000 Chesterbrook 

Blvd., Ste. 300, Berwyn, PA 19312, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 33425 

промењена је у STYRON LLC, 1000 Chesterbrook 

Blvd., Ste. 300, Berwyn, PA 19312, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 33425 

промењена је у Trinseo Europe GmbH, Zugerstrasse 

231 , CH-8810, Horgen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 33522 

промењена је у Posco International Corporation, 134, 

TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40416 

промењена је у Advanced Micro Devices, Inc., 2485 

Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40417 

промењена је у Advanced Micro Devices, Inc., 2485 

Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40596 

промењена је у Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46598 

промењена је у STYRON LLC, 1000 Chesterbrook 

Blvd., Ste. 300, Berwyn, PA 19312, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46598 

промењена је у Trinseo Europe GmbH, Zugerstrasse 

231 , CH-8810, Horgen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46979 

промењена је у BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY, a Delaware corporation, 430 East 29th 

Street, 14 Floor, New York, New York 10016, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47154 

промењена је у Al Jazeera Media Network , TV & 

Radio Comples, TV Roundabout, Bin Omran, P.O. Box 

23123 , Doha, QA; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47169 

промењена је у JUDIT ČAKANJ PR 

UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA "BOSS" 

SUBOTICA, Матије Корвина 7, 24000 Суботица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49439 

промењена је у CMS Legal Services EEIG, Neue 

Mainzer Strasse 2-4, 60311 Frankfurt a.M., DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50241 

промењена је у ADVANCED MICRO DEVICES, INC., 

2485 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51777 

промењена је у SK Inc., 26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53486 

промењена је у MASPEX-GMW Sp. z o.o. S.K.A., ul. 

Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53486 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53486 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 56361 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56361 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56361 

промењена је у MASPEX-GMW Sp. z o.o. S.K.A., ul. 

Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63257 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63258 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63259 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63260 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63261 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63262 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63264 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63266 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63267 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63420 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63420 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63681 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63750 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63796 

промењена је у ADVANCED MICRO DEVICES, 

INC., 2485 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63798 

промењена је у Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 

Place, Culver City, CA 90232, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63840 

промењена је у Deckers Outdoor Corporation, 250 

Coromar Drive, Goleta, California 93117, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63898 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63899 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63900 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63901 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63902 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 63903 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63904 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63920 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63966 

промењена је у Pizza Hut International, LLC, 7100 

Corporate Drive, Plano, TX 75024, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63969 

промењена је у Jones Lang LaSalle IP, Inc., 200 E. 

Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63989 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64058 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64058 

промењена је у Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., 

Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64076 

промењена је у Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 

Place, Culver City, CA 90232, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64250 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64409 

промењена је у Samostalna zanatsko trgovinska radnja 

za proizvodnju i promet robe na malo i veliko - SZTR 

Vitalis, Mičić Boban Pr., Краља Милутина 35, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64695 

промењена је у SK Inc., 26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64992 

промењена је у Joint Stock Company "August" Inc., 

RU, 142432, 20A Tsentralnaya street, Chernogolovka, 

Moscow Region, RU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65048 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65052 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65651 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65680 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65681 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65932 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65937 

промењена је у Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 

Place, Culver City, CA 90232, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65998 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66828 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67903 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68042 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 68158 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68431 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69687 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Georgija Jakšića 

14, 15300 Loznica, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70255 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70256 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71094 

промењена је у Yunnan Tobacco International Co., Ltd, 

345 Panjing Street, Panlong District, Kunming 650225, 

Yunnan, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71217 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72353 

промењена је у Радисав Богдановић, ул. Гајева 

002/53, Београд-Звездара, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72551 

промењена је у Yunnan Tobacco International Co., Ltd, 

345 Panjing Street , Panlong District, Kunming 650225, 

Yunnan, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72552 

промењена је у Yunnan Tobacco International Co., Ltd, 

345 Panjing Street , Panlong District, Kunming 650225, 

Yunnan, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74019 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74940 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74941 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74942 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74943 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74944 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75081 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75082 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75083 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75084 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75135 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75676 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75677 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 76476 

промењена је у Društvo za proizvodnju, promet i usluge 

"VERISOL DI MARE" d.o.o. Kruševac, ул. Николе 

Чоловића 3, 37000, Крушевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76603 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76604 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76620 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76621 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76622 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76623 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76624 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76703 

промењена је у VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO 

PALIĆ, Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78053 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78054 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78235 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80047 

промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH 

PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија 

Јакшића 14, 15300 Лозница, RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 25013 извршен је пренос на 

STYRON LLC, Michigan Division, 1604 Building, 

Midland, MI 48674, US; 

 

За жиг бр. 25013 извршен је пренос на Styron 

Europe GmbH, Zugerstrasse 231 , CH-8810, Horgen, CH; 

 

За жиг бр. 32498 извршен је пренос на 

STYRON LLC, Michigan Division, 1604 Building, 

Midland, MI 48674, US; 

 

За жиг бр. 32498 извршен је пренос на Styron 

Europe GmbH, Zugerstrasse 231 , CH-8810, Horgen, CH; 

 

За жиг бр. 33425 извршен је пренос на Styron 

Europe GmbH, Zugerstrasse 231 , CH-8810, Horgen, 

CH; 

 

За жиг бр. 45641 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455 , 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 46598 извршен је пренос на 

STYRON LLC, Michigan Division, 1604 Building, 

Midland, MI 48674, US; 

 

За жиг бр. 46598 извршен је пренос на Styron 

Europe GmbH, Zugerstrasse 231 , CH-8810, Horgen, CH; 

 

За жиг бр. 53486 извршен је пренос на IP-

GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37 Street , 34-100 

Wadowice, PL; 

 

За жиг бр. 56361 извршен је пренос на IP-

GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37 Street , 34-100 

Wadowice, PL; 

 

За жиг бр. 59897 извршен је пренос на 

Delivery Hero SE, Oranienburger 70, Berlin, DE; 

 

За жиг бр. 60093 извршен је пренос на Haifa 

Negev Technologies Ltd., Matam 30 Haifa, IL; 

 

За жиг бр. 61974 извршен је пренос на Haifa 

Negev Technologies Ltd., Matam 30 Haifa, IL; 

 

За жиг бр. 63337 извршен је пренос на Haifa Negev 

Technologies Ltd., Matam 30 Haifa, IL; 
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За жиг бр. 63420 извршен је пренос на IP-GMW Sp. 

z o.o. S.K.A., Legionów 37 Street , 34-100 Wadowice, PL; 

 

За жиг бр. 64058 извршен је пренос на IP-

GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37 Street , 34-100 

Wadowice, PL; 

 

За жиг бр. 69325 извршен је пренос на 

PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69382 извршен је пренос на 

PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69383 извршен је пренос на 

PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69384 извршен је пренос на 

PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69385 извршен је пренос на 

PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR; 

 

За жиг бр. 71094 извршен је пренос на 

GLOBAL HORIZON VENTURES LIMITED, Room 

3907/08, 39th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's 

Road East , Wanchai, Hong-Kong, CN; 

 

За жиг бр. 72551 извршен је пренос на 

GLOBAL HORIZON VENTURES LIMITED, Room 

3907/08, 39th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's 

Road East , Wanchai, Hong-Kong, CN; 

 

За жиг бр. 72552 извршен је пренос на 

GLOBAL HORIZON VENTURES LIMITED, Room 

3907/08, 39th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's 

Road East , Wanchai, Hong-Kong, CN; 

 

За жиг бр. 74338 извршен је пренос на 

PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR; 

 

За жиг бр. 74461 извршен је пренос на 

Corneliani S.r.l., Via Durini 24, 20122 Milano, IT; 

 

За жиг бр. 75420 извршен је пренос на 

Емилија Катић, Ресавска 38б, 11000, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76705 извршен је пренос на 

Delivery Hero SE, Oranienburger 70, Berlin, DE; 

 

За жиг бр. 76936 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76937 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

За жиг бр. 76938 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76939 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76940 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76941 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76942 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76943 извршен је пренос на 

"Swisslion" д.o.o. Београд, Васка Попе 4, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 77223 извршен је пренос на 

PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR; 

 

За жиг бр. 77446 извршен је пренос на 

GLOBAL HORIZON VENTURES LIMITED, Room 

3907/08, 39th Floor, Hopewell Centre, 183 Queens Road 

East , Wanchai, Hong-Kong, CN; 

 

За жиг бр. 77870 извршен је пренос на Срђан 

Васић, Луке Војводића 30, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 77871 извршен је пренос на Срђан 

Васић, Луке Војводића 30, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 80368 извршен је пренос на 

Delivery Hero SE, Oranienburger 70, Berlin, DE; 

 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 76274 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 

 

За жиг бр. 77005 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 

 

За жиг бр. 77026 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 
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За жиг бр. 77027 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 

 

За жиг бр. 78240 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 

 

За жиг бр. 78505 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 

 

За жиг бр. 78567 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 

 

За жиг бр. 78568 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 

 

За жиг бр. 80281 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , SZ; 

 

За жиг бр. 80444 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug, CH  , KN; 

 

За жиг бр. 80445 уписана је залога на COFRA 

Cooperative и COFRA  holding AG, Grafenauweg 10, 

6300 Zug  , CH; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  31/2021 - 34/2021 (19.08.2021. – 09.09.2021.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1607907 

(151) 01.07.2021 

(540) 

LUMINOS Impulse 

(732) Siemens Healthcare 

GmbH 

(511)  10 

(111) 1607921 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) PODRAVKA 

prehrambena industrija d.d. 

(511)  29  30  32 

(111) 1607925 

(151) 20.05.2021 

(540) 

HUVEMYCIN 

(732) Huvepharma EOOD 

(511)  05 

(111) 1607940 

(151) 23.04.2021 

(540) 

 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD. 

(511)  11 

(111) 1607957 

(151) 26.05.2021 

(540) 

FAME 

(732) PUIG FRANCE 

(511)  03 

(111) 1607959 

(151) 14.04.2021 

(540) 

 

(732) Bitpanda GmbH 

(511)  09  35  36  42 

(111) 1607971 

(151) 28.05.2021 

(540) 

 

(732) Paulig 

Teppichweberei GmbH 

(511)  20  24  27 

(111) 1607978 

(151) 19.07.2021 

(540) 

REBEL 

(732) Stichting Strategic 

International Brands 

(511)  32  34 

(111) 1607989 

(151) 30.06.2021 

(540) 

 

(732) PROFILATI S.p.A. 

(511)  06 

(111) 1608001 

(151) 02.03.2021 

(540) 

FANSOMNIA 

(732) Credo Exto j.d.o.o. 

(511)  09  38  41 

(111) 1608003 

(151) 14.04.2021 

(540) 

BITPANDA 

ECOSYSTEM 

TOKEN 

(732) Bitpanda GmbH 

(511)  09  35  36  42 

(111) 1608027 

(151) 26.03.2021 

(540) 

 

(732) LIMITED 

LIABILITY COMPANY  

"TOREX TRADING 

HOUSE" 

(511)  06  19  37 

(111) 1608057 

(151) 27.05.2021 

(540) 

 

(732) AIR RIO proizvodno-

uslužni obrt, vl. Ivan 

Volarić 

(511)  01  05  07  09  10  11  

21  39  40 

(111) 1608089 

(151) 18.05.2021 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «Novye 

Tehnologii» 

(511)  10  35 

(111) 1608110 

(151) 14.07.2021 

(540) 

Oyono 

(732) Maria Clementine 

Martin Klosterfrau 

Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

(511)  05 

(111) 1608123 

(151) 03.03.2021 

(540) 

 

(732) MUSTO ET 

BUREAU SRL 

(511)  06  11 

(111) 1608189 

(151) 08.07.2021 

(540) 
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(732) Pardubický pivovar 

a.s. 

(511)  32 

(111) 1608194 

(151) 26.05.2021 

(540) 

TURBO LME 

(732) PASSAVANT Energy 

& Environment GmbH 

(511)  11  40  42 

(111) 1608203 

(151) 24.05.2021 

(540) 

 

(732) CCC.eu Sp. z o.o. 

(511)  18  25  35 

(111) 1608210 

(151) 16.05.2021 

(540) 

RESTORE FUND 

(732) Apple Inc. 

(511)  36 

(111) 1608211 

(151) 08.07.2021 

(540) 

 

(732) Pardubický pivovar 

a.s. 

(511)  32 

(111) 1608239 

(151) 23.04.2021 

(540) 

 

(732) VERNET 

(511)  07  09  11  12 

(111) 1608260 

(151) 21.06.2021 

(540) 

GEOBENT 

(732) Laviosa Chimica 

Mineraria S.p.A. 

(511)  01  19 

(111) 1608283 

(151) 08.03.2021 

(540) 

NALA 

(732) Nala Renewables 

Switzerland Sarl 

(511)  04  39  40 

(111) 1608299 

(151) 17.02.2021 

(540) 

 

(732) Tarasenko Kristina 

Viktorovna 

(511)  44 

(111) 1608382 

(151) 15.07.2021 

(540) 

PAGLIERO 

(732) P & C S.P.A. 

(511)  30  35  43 

(111) 1608402 

(151) 16.06.2021 

(540) 

POPFULLY 

(732) Specialty Food 

Group, L.L.C. 

(511)  29  30 

(111) 1608426 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Kamenitza AD 

(511)  16  18  21  25  32  35  

43 

(111) 1608439 

(151) 02.06.2021 

(540) 

 

(732) TINE SA 

(511)  29 

(111) 1608477 

(151) 13.07.2021 

(540) 

LUV 

(732) PARK CAPITAL 

VENTURES, LLC 

(511)  35 

(111) 1608480 

(151) 30.04.2021 

(540) 

 

(732) BETTY BLUE S.P.A. 

(511)  14  18  25 

(111) 1608530 

(151) 09.07.2021 

(540) 

 

(732) JUN, SangHun 

(511)  05 

(111) 1608638 

(151) 02.06.2021 

(540) 

 

(732) TINE SA 

(511)  29 

(111) 1608727 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) PROCAFFE d.o.o. 

(511)  30  43 

(111) 1608816 

(151) 08.06.2021 

(540) 

PROCAFFE 

(732) PROCAFFE d.o.o. 

(511)  30  43 

(111) 1608843 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) PROCAFFE d.o.o. 

(511)  30  43 

(111) 1608856 

(151) 19.03.2021 

(540) 

 

(732) NEVEON Holding 

GmbH 

(511)  10  12  17  20  27  40 

(111) 1608863 

(151) 30.04.2021 

(540) 
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(732) BETTY BLUE S.P.A. 

(511)  14  18  25 

(111) 1608870 

(151) 02.03.2021 

(540) 

 

(732) Otkrytoe aktsionernoe 

obshchestvo  

"Beryozastroymaterialy" 

(511)  19  35 

(111) 1608888 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) PROCAFFE d.o.o. 

(511)  30  43 

(111) 1608893 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) PROCAFFE d.o.o. 

(511)  30  43 

(111) 1608914 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) STİLTEKS METAL 

PAZARLAMA SANAYİ 

VE DIŞ TİCARET 

LTD.ŞTİ. 

(511)  25  35 

(111) 1608924 

(151) 14.05.2021 

(540) 

URSA TECTONIC 

(732) URSA Salgótarján 

Glass Wool Close Co., Ltd. 

(511)  17  19 

(111) 1608942 

(151) 22.06.2021 

(540) 

APPLE FIND MY 

(732) Apple Inc. 

(511)  42 

(111) 1608944 

(151) 07.07.2021 

(540) 

CollaStat 

(732) dalim tissen 

(511)  05  10 

(111) 1608977 

(151) 07.04.2021 

(540) 

 

(732) Luciano Picca Orlandi 

(511)  33 

(111) 1608972 

(151) 01.06.2021 

(540) 

 

(732) SUBSIDIARY 

COMPANY  

«CONFECTIONERY 

CORPORATION 

«ROSHEN» 

(511)  30 

(111) 1609000 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) Rosetta Lifecare 

Bulgaria 

(511)  05 

(111) 1609033 

(151) 06.07.2021 

(540) 

ProNect 

(732) OASE GmbH 

(511)  09 

(111) 1609042 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Società Italo 

Britannica L.Manetti-

H.Roberts & C. p.A. 

(511)  03 

(111) 1609045 

(151) 13.07.2021 

(540) 

 

(732) HIJOS DE RIVERA, 

S.A. 

(511)  32 

(111) 1609051 

(151) 24.06.2021 

(540) 

 

(732) FERROLI SPA 

(511)  11 

(111) 1609082 

(151) 22.06.2021 

(540) 

 

(732) AMC Network 

Entertainment LLC 

(511)  09  38  41 

(111) 1609085 

(151) 08.07.2021 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1609109 

(151) 02.07.2021 

(540) 

 

(732) DAS AUDIO 

GROUP, S.L. 

(511)  09 

(111) 1609173 

(151) 22.04.2021 

(540) 

TOOLLIVE 

(732) TOOLLIVE 

(511)  09  35  37  38  39  42 

(111) 1609199 

(151) 31.05.2021 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «HIMBALT» 

(511)  06  07  08  11  19 

(111) 1609222 

(151) 30.04.2021 

(540) 

ARMOPEX 

(732) Brugg Rohrsystem AG 

(511)  06  17  19 

(111) 1609230 

(151) 22.03.2021 

(540) 

DEDIENNE 

AEROSPACE 

(732) DEDIENNE 

AEROSPACE 

(511)  07  09  12  37  39  41  42 
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(111) 1609240 

(151) 29.03.2021 

(540) 

 

(732) Jinan Duolong 

Building Materials Co., Ltd. 

(511)  17 

(111) 1609242 

(151) 26.02.2021 

(540) 

 

(732) Hansen & Rosenthal 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  02  03  04  05  17 

(111) 1609264 

(151) 17.06.2021 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

CHUANG XIN WEI 

BICYCLE CO., LTD 

(511)  12 

(111) 1609279 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Jasic 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1609417 

(151) 03.06.2021 

(540) 

 

(732) LABORATOIRES 

GOEMAR 

(511)  01 

(111) 1609422 

(151) 07.05.2021 

(540) 

BETASEPT 

(732) Mundipharma AG 

(511)  10 

(111) 1609454 

(151) 20.04.2021 

(540) 

 

(732) Sennics Co., Ltd. 

(511)  01 

(111) 1609461 

(151) 11.05.2021 

(540) 

PIK&GO 

(732) PIK VRBOVEC plus 

d.o.o. 

(511)  29 

(111) 1609473 

(151) 11.02.2021 

(540) 

 

(732) R&R Cosméticos 

Comércio  Importação e 

Exportação EIRELI - EPP 

(511)  35 

(111) 1609475 

(151) 14.06.2021 

(540) 

 

(732) AROMA 

COSMETICS AD 

(511)  03  05 

(111) 1609479 

(151) 20.04.2021 

(540) 

 

(732) Shandong Runyule 

Network Technology Co., 

Ltd. 

(511)  05 

(111) 1609494 

(151) 27.04.2021 

(540) 

 

(732) SPBI 

(511)  12  37 

(111) 1609508 

(151) 14.06.2021 

(540) 

THEALIPID 

(732) LABORATOIRES 

THEA 

(511)  03  05 

(111) 1609511 

(151) 11.05.2021 

(540) 

BASSO 

(732) ALCIDE BASSO 

(511)  12  25 

(111) 1609512 

(151) 03.06.2021 

(540) 

 

(732) COMPAGNIE DE 

SAINT-GOBAIN 

(511)  16 

(111) 1609544 

(151) 29.06.2021 

(540) 

 

(732) Barilla G. e R. Fratelli 

-  Società per Azioni 

(511)  31  32  33  42 

(111) 1609602 

(151) 10.05.2021 

(540) 

AGAMREE 

(732) Santhera 

Pharmaceuticals (Schweiz) 

AG 

(511)  05 

(111) 1609634 

(151) 31.03.2021 

(540) 

 

(732) Zhou Shengguo 

(511)  07 

(111) 1609644 

(151) 01.06.2021 

(540) 

 

(732) OM Pharma SA 

(511)  05  10  44 

(111) 1609663 

(151) 26.03.2021 

(540) 
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(732) SKSHU PAINT CO., 

LTD. 

(511)  01  19 

(111) 1609668 

(151) 09.02.2021 

(540) 

 

(732) QANTO s.r.o. 

(511)  32 

(111) 1609682 

(151) 16.03.2021 

(540) 

 

(732) PhDr. Marek Kuchta, 

MBA 

(511)  35  36  38  39  41  42  

45 

(111) 1609720 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Kamenitza AD 

(511)  16  18  21  25  32  35  

43 

(111) 1609721 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Kamenitza AD 

(511)  16  18  21  25  32  35  

43 

(111) 1609725 

(151) 01.02.2021 

(540) 

 

(732) CK KOZMETİK 

SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş. 

(511)  03 

(111) 1609726 

(151) 14.05.2021 

(540) 

FILSTONE 

(732) FILSTONE,  

COMÉRCIO DE ROCHAS, 

S.A. 

(511)  19 

(111) 1609772 

(151) 28.04.2021 

(540) 

 

(732) PhDr. Marek Kuchta, 

MBA 

(511)  35  36  38  39  41  42  

45 

(111) 1609836 

(151) 28.04.2021 

(540) 

 

(732) PhDr. Marek Kuchta, 

MBA 

(511)  35  36  38  39  41  42  

45 

(111) 1609879 

(151) 21.07.2021 

(540) 

 

(732) OLIVAL d.o.o. 

(511)  03  44 

(111) 1609882 

(151) 05.05.2021 

(540) 

NEVER STILL 

(732) RIMOWA GmbH 

(511)  03  04  18  24  25 

(111) 1609906 

(151) 21.05.2021 

(540) 

 

(732) Harry-Brot GmbH 

(511)  29  30 

(111) 1609915 

(151) 09.07.2021 

(540) 

FERRERO 

ROCHER 

GOLDEN EGGS 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1610006 

(151) 01.07.2021 

(540) 

 

(732) Novembre SA 

(511)  03  05  44 

(111) 1609926 

(151) 21.05.2021 

(540) 

Harry 

(732) Harry-Brot GmbH 

(511)  29  30 

(111) 1609964 

(151) 27.04.2021 

(540) 

 

(732) PULATHANELİLER 

GIDA PAZARLAMA SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

(511)  29 

(111) 1609966 

(151) 07.07.2021 

(540) 

 

(732) Elektro Jurić d.o.o. 

(511)  09 

(111) 1610046 

(151) 17.01.2021 

(540) 

 

(732) Hilti 

Aktiengesellschaft 

(511)  06  07  08  09  11  13  

19  35  37  42 

(111) 1610067 

(151) 06.07.2021 

(540) 

AMOREMALL 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  35 

(111) 1610101 

(151) 21.05.2021 

(540) 

 

(732) SOL S.P.A. 

(511)  41 

(111) 1610125 
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(151) 27.04.2021 

(540) 

medulan 

(732) Aristo Pharma GmbH 

(511)  03  05  35 

(111) 1610127 

(151) 15.02.2021 

(540) 

eppendorf 

(732) Eppendorf AG 

(511)  01  05  09  10  11  16  

35  36  37  39  40  41  42  

44 

(111) 1610173 

(151) 26.04.2021 

(540) 

REMOLITE 

(732) MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyilványosan 

Müködö Részvénytársaság 

(511)  01  02 

(111) 1610196 

(151) 25.03.2021 

(540) 

LISCA 

(732) LISCA d.o.o. 

(511)  10  25  35 

(111) 1610201 

(151) 19.04.2021 

(540) 

 

(732) A.C.F. COMPANY 

LIMITED 

(511)  25 

(111) 1610244 

(151) 31.03.2021 

(540) 

CHILDONOMICS 

(732) EuroChild, 

Association Internationale 

sans but lucratif 

(511)  35  36  42 

(111) 1610245 

(151) 11.05.2021 

(540) 

PUDU ROBOTICS 

(732) SHENZHEN PUDU 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1610253 

(151) 19.05.2021 

(540) 

STARR 

INSURANCE 

COMPANIES 

(732) Starr International 

Company, Inc. 

(511)  36  39 

(111) 1610270 

(151) 15.02.2021 

(540) 

 

(732) ZERO INDUSTRY 

S.R.L. 

(511)  35 

(111) 1610308 

(151) 03.06.2021 

(540) 

SAINT-GOBAIN 

(732) COMPAGNIE DE 

SAINT-GOBAIN 

(511)  16 

(111) 1610312 

(151) 08.06.2021 

(540) 

ALTIVITY 

(732) GUERBET 

(511)  05 

(111) 1610332 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) DOLCE & 

GABBANA 

TRADEMARKS S.r.l. 

(511)  03 

(111) 1610333 

(151) 15.06.2021 

(540) 

 

(732) KAM DOO 

(511)  05  30 

(111) 1610358 

(151) 26.04.2021 

(540) 

BULGARKA 

(732) SPRINTER LTD. 

(511)  07  08 

(111) 1610395 

(151) 15.07.2021 

(540) 

JOURTIP 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1610398 

(151) 14.06.2021 

(540) 

 

(732) MAUD 

FERNANDEZ 

(511)  03 

(111) 1610449 

(151) 22.06.2021 

(540) 

APPLE FIND MY 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1610491 

(151) 31.05.2021 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG 

CHANGFEI FLUID 

INTELLIGENT CONTROL 

CO., LTD 

(511)  06  11 

(111) 1610525 

(151) 04.05.2021 

(540) 

 

(732) BGH Edelstahlwerke 

GmbH 

(511)  06 

(111) 1610535 

(151) 13.04.2021 

(540) 

EOS. Changing 

finances for the 

better. 

(732) EOS Holding GmbH 

(511)  09  35  36  42  45 

(111) 1610536 

(151) 26.04.2021 

(540) 

REMOLEN 

(732) MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyilványosan 

Müködö Részvénytársaság 

(511)  01  02 

(111) 1610569 

(151) 19.05.2021 

(540) 

 

(732) FERRO SPAIN, S.L. 

(511)  01  02  19 

(111) 1610573 

(151) 18.06.2021 

(540) 

 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12  20  25  27 
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(111) 1610583 

(151) 14.06.2021 

(540) 

 

(732) AROMA 

COSMETICS AD 

(511)  03  05 

(111) 1610594 

(151) 24.06.2021 

(540) 

FOURSQUARE 

(732) Foursquare Labs, Inc. 

(511)  09  41  42  45 

(111) 1610603 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) CHINA UNIONPAY 

CO., LTD. 

(511)  09  35  36 

(111) 1610616 

(151) 01.06.2021 

(540) 

Volero 

(732) CLAY PAKY S.p.A. 

(511)  09  11 

(111) 1610626 

(151) 06.05.2021 

(540) 

NATUFACTURIN

G 

(732) Jean-Claude Ferniot 

and Infoteam Informatique 

Holding SA 

(511)  35  42 

(111) 1610677 

(151) 16.04.2021 

(540) 

 

(732) Triple A Finance 

GmbH & Co. KG 

(511)  09  41  45 

(111) 1610704 

(151) 01.05.2021 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  42 

(111) 1610733 

(151) 29.04.2021 

(540) 

 

(732) TRINA SOLAR Co., 

LTD 

(511)  09 

(111) 1610740 

(151) 09.02.2021 

(540) 

 

(732) Družstevní závody 

Dražíce -  strojírna s.r.o. 

(511)  11  35  37 

(111) 1610749 

(151) 16.04.2021 

(540) 

Satisfyer 

(732) Triple A Finance 

GmbH & Co. KG 

(511)  09  41  45 

(111) 1610760 

(151) 09.12.2020 

(540) 

liqwotec 

(732) liqwotec GmbH 

(511)  01  02  35  40  42 

(111) 1610799 

(151) 21.04.2021 

(540) 

 

(732) CLINECA EAD 

(511)  35  41  42  44 

(111) 1610837 

(151) 15.06.2021 

(540) 

 

(732) PI "VITAMINKA" 

A.D. Prilep 

(511)  30 

(111) 1610842 

(151) 22.04.2021 

(540) 

 

(732) AstraZeneca UK 

Limited 

(511)  05 

(111) 1610843 

(151) 29.06.2021 

(540) 

 

(732) CHEN XINJIANG 

(511)  25 

(111) 1610848 

(151) 21.05.2021 

(540) 

 

(732) SUZHOU 

KINGSWOOD 

EDUCATION 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  02 

(111) 1611012 

(151) 02.06.2021 

(540) 

 

(732) TINE SA 

(511)  29 

(111) 1610850 

(151) 18.12.2020 

(540) 

EUROFINS 

(732) EUROFINS 

SCIENTIFIC (IRELAND) 

LIMITED 

(511)  01  05  09  10  35  40  

41  42  44  45 

(111) 1610867 

(151) 15.06.2021 

(540) 

Ice Bites 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD. 

(511)  11 

(111) 1610891 

(151) 25.03.2021 

(540) 

VivaScan 

(732) Ivoclar Vivadent AG 

(511)  05  09  10 

(111) 1610892 

(151) 29.06.2021 
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(540) 

 

(732) Shenzhen Pudu 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  11 

(111) 1610922 

(151) 03.06.2021 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09  35  41 

(111) 1610990 

(151) 15.06.2021 

(540) 

 

(732) Drustvo za trgovija na 

golemo i malo MAKO-

MARKET DOO Skopje 

(511)  30 

(111) 1611025 

(151) 12.04.2021 

(540) 

 

(732) GUANGZHOU 

AOPIYA LEATHER 

INDUSTRIAL LLC 

(511)  14  25  35 

(111) 1611063 

(151) 05.07.2021 

(540) 

openjoy 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611071 

(151) 21.05.2021 

(540) 

SOL 

(732) SOL S.P.A. 

(511)  06  11  41 

(111) 1611083 

(151) 29.06.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Pudu 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  12 

(111) 1611102 

(151) 28.06.2021 

(540) 

OPENHEAR 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  10 

(111) 1611104 

(151) 09.07.2021 

(540) 

SENSITIVE BY 

STUDEX 

(732) Studex Corporation 

(511)  14 

(111) 1611154 

(151) 29.06.2021 

(540) 

OPENSAFE 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  10 

(111) 1611172 

(151) 27.01.2021 

(540) 

Blaser 

(732) Blaser Group GmbH 

(511)  08  09  18  25  28 

(111) 1611181 

(151) 09.06.2021 

(540) 

 

(732) VENUSTAS 

(511)  05  29  30  42  44 

(111) 1611185 

(151) 17.03.2021 

(540) 

 

(732) KAM DOO 

(511)  29  32  35 

(111) 1611196 

(151) 27.07.2021 

(540) 

ClearForm 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1611207 

(151) 15.07.2021 

(540) 

BACOO 

(732) Sans Wine & Spirits 

Co. 

(511)  33 

(111) 1611211 

(151) 09.07.2021 

(540) 

Cozy Life 

(732) INABA SHOKUHIN 

CO., LTD. 

(511)  31 

(111) 1611236 

(151) 09.07.2021 

(540) 

Cosy Life 

(732) INABA SHOKUHIN 

CO., LTD. 

(511)  31 

(111) 1611248 

(151) 05.07.2021 

(540) 

openjog 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611289 

(151) 05.05.2021 

(540) 

 

(732) Novartis AG 

(511)  09  42 

(111) 1611296 

(151) 29.06.2021 

(540) 

CREM 

(732) Crem International 

AB 

(511)  07  11 

(111) 1611338 

(151) 07.05.2021 

(540) 

 

(732) MIP METRO Group 

Intellectual Property GmbH 

& Co. KG 

(511)  35  36  39  41  42 

(111) 1611345 

(151) 09.06.2021 

(540) 

 

(732) ZHUHAI AKON 

TECHNOLOGY CO., LTD 

(511)  09 

(111) 1611370 

(151) 05.07.2021 

(540) 

value in print 

(732) Euro-Druckservice 

GmbH 

(511)  16  35  40  41  42 

(111) 1611374 

(151) 13.07.2021 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1611377 

(151) 18.03.2021 
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(540) 

 

(732) Iron Mountain 

Incorporated 

(511)  09  16  35  37  38  39  

40  42  45 

(111) 1611385 

(151) 30.06.2021 

(540) 

BotGuard 

(732) Human Security, Inc. 

(511)  09  42 

(111) 1611395 

(151) 05.07.2021 

(540) 

 

(732) Euro-Druckservice 

GmbH 

(511)  16  35  40  41  42 

(111) 1611415 

(151) 11.03.2021 

(540) 

 

(732) Mitrel 

(511)  38  41 

(111) 1611439 

(151) 05.05.2021 

(540) 

myfendt 

(732) Fendt-Caravan GmbH 

(511)  09  12  37  39 

(111) 1611441 

(151) 28.06.2021 

(540) 

 

(732) Mylan Inc. 

(511)  05  10  44 

(111) 1611443 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) PIK VRBOVEC plus 

d.o.o. 

(511)  29 

(111) 1611454 

(151) 12.04.2021 

(540) 

 

(732) KREDO FINANCE 

(511)  36 

(111) 1611473 

(151) 01.06.2021 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1611564 

(151) 29.06.2021 

(540) 

OPENCOACH 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611565 

(151) 29.06.2021 

(540) 

openfast 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611606 

(151) 02.07.2021 

(540) 

openrace 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611622 

(151) 02.07.2021 

(540) 

opensnow 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611632 

(151) 26.05.2021 

(540) 

 

(732) Jiangsu Yuefeng 

Technology Co., Ltd 

(511)  21 

(111) 1611633 

(151) 04.06.2021 

(540) 

CREATE THAT 

FEELING 

(732) CANPACK S.A. 

(511)  06  21  42 

(111) 1611642 

(151) 07.05.2021 

(540) 

 

(732) Huang Yali 

(511)  03  09  14  18  25 

(111) 1611688 

(151) 12.04.2021 

(540) 

HKliving 

(732) Hetsen & Klaver B.V. 

(511)  04  11  20  21  24  27  

35 

(111) 1611697 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) QINGDAO UNI-

POWER TYRE CO., LTD 

(511)  12 

(111) 1611699 

(151) 14.05.2021 

(540) 

 

(732) URSA Salgótarján 

Glass Wool Close Co., Ltd. 

(511)  17  19 

(111) 1611731 

(151) 14.07.2021 

(540) 

 

(732) GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., LTD. 

(511)  30 

(111) 1611740 

(151) 23.04.2021 

(540) 

 

(732) MyAirShield B.V. 

(511)  01  05  11  35  42 

(111) 1611753 

(151) 04.06.2021 

(540) 

L'OREAL A 

LIPSTICK IS NOT 

A YES 

(732) L'OREAL 

(511)  03  41 

(111) 1611769 

(151) 29.03.2021 

(540) 

MAKE THINGS 

BETTER 
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(732) Gougeon Brothers, 

Inc. 

(511)  01  02  17 

(111) 1611785 

(151) 01.07.2021 

(540) 

OPENZ 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611790 

(151) 01.07.2021 

(540) 

openspeed 

(732) AFTERSHOKZ, LLC 

(511)  09 

(111) 1611802 

(151) 07.05.2021 

(540) 

 

(732) Tom Tailor GmbH 

(511)  03  04  09  14  18  20  

21  24  25  27  35 

(111) 1611840 

(151) 12.08.2021 

(540) 

 

(732) Liu, Chao 

(511)  28 

(111) 1611856 

(151) 15.07.2021 

(540) 

 

(732) Eisai R&D 

Management Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1611863 

(151) 04.06.2021 

(540) 

VALIGGO 

(732) UCB Biopharma SRL 

(511)  05 

(111) 1611869 

(151) 04.06.2021 

(540) 

LUMAROZA 

(732) UCB Biopharma SRL 

(511)  05 

(111) 1611895 

(151) 22.03.2021 

(540) 

 

(732) "DANI I NIKOL 

PLOVDIV" OOD 

(511)  30  35 

(111) 1611896 

(151) 25.05.2021 

(540) 

BIOTIKON 

(732) Dr. Alexander 

Michalzik 

(511)  01  03  05 

(111) 1611910 

(151) 22.04.2021 

(540) 

 

(732) 3M Company 

(511)  16 

(111) 1611919 

(151) 25.06.2021 

(540) 

ROSE TRON 

(732) Pik Oplenac Limited 

liability company Topola 

(511)  33 

(111) 1612018 

(151) 29.06.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Pudu 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  12 

(111) 1612032 

(151) 04.08.2021 

(540) 

 

(732) SHENZHEN PUDU 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1612047 

(151) 07.05.2021 

(540) 

AVON ADAPT 

(732) Avon Products, Inc. 

(511)  03 

(111) 1612091 

(151) 29.06.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Pudu 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  12 

(111) 1612112 

(151) 01.06.2021 

(540) 

Actoris 

(732) CLAY PAKY S.p.A. 

(511)  09  11 

(111) 1612115 

(151) 28.06.2021 

(540) 

 

(732) Junhua WANG 

(511)  05 

(111) 1612137 

(151) 01.04.2021 

(540) 

 

(732) A.P.I. ITALIA S.R.L. 

(511)  11  19  42 

(111) 1612142 

(151) 15.04.2021 

(540) 

TRIGENIUS 

(732) Dr. Udo W. Herberth, 

LL.M. 

(511)  07  12 

(111) 1612163 

(151) 20.05.2021 

(540) 

Talking Tom 

(732) Outfit7 Limited 

(511)  35 

(111) 1612223 

(151) 21.05.2021 

(540) 

 

(732) Harry-Brot GmbH 

(511)  29  30 

(111) 1612232 

(151) 23.08.2021 

(540) 

 

(732) SuZhouRock 

Automation Co.,Ltd 

(511)  07 

(111) 1612240 

(151) 20.05.2021 

(540) 
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(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1612250 

(151) 06.04.2021 

(540) 

ELCAN 

(732) Raytheon Canada 

Limited/ Raytheon Canada 

Limitée 

(511)  09  13 

(111) 1612299 

(151) 16.07.2021 

(540) 

 

(732) SO REAL Digital 

Twins AG 

(511)  09  42 

(111) 1612345 

(151) 06.04.2021 

(540) 

SPECTER 

(732) Raytheon Canada 

Limited/ Raytheon Canada 

Limitée 

(511)  09  13 

(111) 1612368 

(151) 03.06.2021 

(540) 

DISTILLERY 

(732) Avon Products, Inc. 

(511)  03 

(111) 1612379 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Kamenitza AD 

(511)  16  18  21  25  32  35  

43 

(111) 1612413 

(151) 05.05.2021 

(540) 

 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  29  30 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 767230 

(540) 

SYNTHOIL 

(732) Liqui - Moly 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

(511)  04 

(111) 1607460 

(540) 

 

(732) Amstel Brouwerij 

B.V. 

(511)  32  33 

(111) 858586 

(540) 

 

(732) BMC S.r.l. 

(511)  07  12  42 

(111) 925997 

(540) 

SEMMELROCK 

(732) Semmelrock 

International GmbH 

(511)  19 

(111) 929205 

(540) 

MOTOMED 

(732) Christine Reck 

(511)  10  28 

(111) 857488 

(540) 

 

(732) Changcheng 

Electrical Group Zhejiang  

Technology Co.,Ltd 

(511)  09 

(111) 1087383 

(540) 

MASUMA 

(732) ZHOU MI 

(511)  07  12  17 

(111) 1090885 

(540) 

Mefro 

(732) Mefro 

Metallwarenfabrik 

Fischbacher GmbH 

(511)  07  12 

(111) 1101307 

(540) 

DAE DO 

(732) Park Lee, Chuen 

Wook 

(511)  09  25  28 

(111) 1207547 

(540) 

ATODERM 

(732) NAOS 

(511)  03  05  44 

(111) 1208119 

(540) 

Sponser 

(732) Sponser Sport Food AG 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1211725 

(540) 

KEMEXIVE 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1280984 

(540) 

VERNO 

(732) NORDOX AS 

(511)  01  05 

(111) 1317646 

(540) 

ULKA 

(732) CEME S.P.A. 

(511)  07  09 

(111) 1318432 

(540) 

CEME 

(732) CEME S.P.A. 

(511)  07  09 

(111) 1337939 

(540) 

ASTROCAST 

(732) Astrocast SA 

(511)  09  38  42 

(111) 1353307 

(540) 

SOLIS 

(732) Solis of Switzerland 

AG 

(511)  07  11  16 

(111) 1404943 

(540) 

 

(732) MAYTEKS ÖRME 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  25  28 

(111) 1438975 

(540) 

 

(732) JEON, Bok Soon 

(511)  03 

(111) 1456491 

(540) 

 

(732) MedAgent AG 

(511)  35  36  38  39  41  42  

43  44  45 

(111) 1476872 

(540) 

WOWCUBE 

(732) CUBIOS, INC. 

(511)  28 

(111) 1514353 

(540) 

 

(732) ERT TÜTÜN 

MAMÜLERİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

(511)  34 

(111) 1516384 

(540) 

ONSCEMBL 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1521424 

(540) 

 

(732) ROVENSA, S.A. 

(511)  01  05  44 

(111) 1534244 

(540) 

CLASE AZUL 

(732) CASA TRADICION, 

S.A. DE C.V. 

(511)  33 

(111) 1537324 

(540) 
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(732) Lashmanova Iryna 

Volodymyrivna 

(511)  12  20  28  35 

(111) 1550771 

(540) 

GARDEN 

GOURMET 

SENSATIONAL 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  29  30 

(111) 1557798 

(540) 

 

(732) Tianyuan LIN 

(511)  03 

(111) 1573223 

(540) 

 

(732) Tosara Pharma 

Limited 

(511)  03  05 

(111) 1577096 

(540) 

 

(732) Chugan Electronic 

Commerce Co., Ltd. 

(511)  25 

(111) 1583790 

(540) 

TUPPERWARE 

HOME 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  03  04  21 

(111) 1583847 

(540) 

SONIC MIST 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  21 

(111) 1584359 

(540) 

 

(732) FICOSOTA OOD 

(511)  03 

(111) 1588116 

(540) 

 

(732) WordDive Oy 

(511)  09  41  42 

(111) 1590509 

(540) 

SUPERSONIC 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  08 

(111) 1596059 

(540) 

 

(732) MS TRADEMARKS 

Sp. z o.o. 

(511)  25  35  41 

(111) 1596319 

(540) 

BEFITANU 

(732) MS TRADEMARKS 

Sp. z o.o. 

(511)  25  35  41 

(111) 1596681 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  10  42  44 

(111) 1597979 

(540) 

FITANU 

(732) MS TRADEMARKS 

Sp. z o.o. 

(511)  25  35  41 

(111) 1598492 

(540) 

Tipsy 

(732) Ninor Akgül 

(511)  04  34  35 

(111) 1599156 

(540) 

 

(732) JT International SA 

(511)  34 

(111) 1600008 

(540) 

YOSIVO 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  10  42  44 

(111) 1600032 

(540) 

FASTLOOX 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  10  42  44 

(111) 1600523 

(540) 

VUCADE 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  10  42  44 

(111) 983568 

(540) 

SPEXOTRAS 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

 
 



 

 

 

 

Д 

Гласник интелектуалне својине  2021/9 

Intellectual Property Gazette  2021/9 

184 ЗИС / RS / IPO 

 

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/9 

Intellectual Property Gazette  2021/9 Д 

ЗИС / RS / IPO 

 

185 

РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11551 (51) 24-04 

(21) Д-2021/0005 

(22) 22.01.2021. 

(15) 9.4.2021.  

 

(30) 2 

(28) Д-2020/0005  22.01.2021.  RS 

(54) INHALATOR (2) 

(73) LUPIN INC., 4006 NW 12th Avenue,  

Coral Springs, Florida 33065, US 

(72) Imran SHAIKH, 4006 NW 124th Avenue, 

Coral Springs, Florida 33065, US, 2. Mukul 

DALVI, 4006 NW 124th Avenue, Coral 

Springs, Florida 33065, US, 3. Xian-Ming 

ZENG, 4006 NW 124th Avenue, Coral 

Springs, Florida 33065, US. 4. Antonio 

BELTON, 4660 N. Ravenswood Ave, Chicago, 

IL 60640, US.  
(74) Ristic & Malesevic D.O.O, advokat,  

Makedonska 32, 11000 Beograd, RS.                               

                         

                                     

 
 

 

(11) 11552 (51) 23-03 

(21) Д-2021/0003 

(22) 15.01.2021. 

(15) 12.4.2021.  

 

(30) 3 

(28) Д-2021/0003,  15.01.2021.  RS 

(54) RADIJATORSKA JEDINICA (3) 

(73) W-A PROGETTAZIONI S.r.l. , Via 
Menarini 41 - Loc. Cento , 
 40054 BUDRIO, BOLOGNA, IT 

 (72) Valter LOLLI, Via Baracca 5, 40033 

CASALECCHIO DI RENO,  

BOLOGNA,IT 
 (74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS, advokat,  

Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS.                                
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(11) 11553 (51) 12-08 

(21) Д-2021/0007 

(22) 01.02.2021. 

(15) 12.4.2021.  

 

(30) 1 

(28) Д-2021/0007  01.02.2021. RS 

(54) AUTONOMNO VOZILO 

(73) MILOŠ MATEJIĆ,  

Prijedorska 10b, Beograd. 

(72) MILOŠ MATEJIĆ,  

Prijedorska 10b, Beograd  

 
 

(11) 11554 (51) 12-11 

(21) Д-2020/0123 

(22) 10.12.2020. 

(15) 12.4.2021.  

 

(30) 1 

(28) Д-2020/0123 10.12.2020.  RS 

(54) ELEKTRIČNI SKUTER 

(73) SUPERSOCO INTELLIGENT 
TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD., 
Building 2, no. 3089, Huqingping Road, 
Zhaoxiang Town, Quingpu District , Shanghai 
201799, CN 

(72) YUXIAN XIE, Building 2, no. 3089, 

Huqingping  Road, Zhaoxiang Town, Quingpu 

District , Shanghai 201799, CN  

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS, advokat,  

Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS.                                

 

(11) 11556 (51) 19-08 

(21) Д-2021/0010 

(22) 08.02.2021. 

(15) 05.05.2021.  

 

(30) 10 

(28) Д-2021/0010  08.02.2021.  RS 

(54) ETIKETA (10) 

(73) HEMOLUB, Partizanska bb,  

Krnješevci, Stara Pazova, RS,  

 (72) LoveBrands & Events d.o.o.,  

Studenstki trg 15, 11000 Beograd 

(74) AOD MSA IP-Milojević Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000 Beograd, RS.                                
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(11) 11557 (51) 32-00 

(21) Д-2020/0102 

(22) 22.10.2020. 

(15) 05.05.2021.  

 

(30) 10 

(28) Д-2020/0102    22.10.2020.  RS 

(54) ETIKETA (10) 

(73) HEMOLUB, Partizanska bb, Krnješevci,  

Stara Pazova, RS 

 (72) Andrej Nedić, Učitelju Miloša Jankovića 6/18,  

11050 Zvezdara, Beograd, RS. 
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(11) 11558 (51) 09-07 

(21) Д-2020/0122 

(22) 01.12.2020. 

(15) 05.05.2021.  

 

(30) 2 

(28) Д-2020/0122  01.12.2020.  RS 

(54) POKLOPAC SA KOPČAMA ZA POSUDU ZA 

OTPAD (2) 

(73) MNG PLASTIK GOGIĆ, Kralja Petra I, br. 227, 

 22320 Inđija, RS. 

(72) Dragomir Popović, Jurija Gagarina br. 14b,  

11070 Novi Beograd. 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.02.2020. - 15.03.2021.године: 

 

Дизајн број 10493 чији је носилац Peter Opsvik 

AS, Pilestredet 27 H, N-0164 Oslo, NO, престао је да 

важи дана 5.3.2021. године. 

 

Дизајн број 10323 чији је носилац SONY 

Computer Entertainment Inc., 2-6-21, Minami-Aoyama, 

Minato-ku, Tokyo, 107-0062, JP, престао је да важи 

дана 14.3.2021. године. 

 

Дизајн број 10321 чији је носилац SONY 

Computer Entertainment Inc., 2-6-21, Minami-Aoyama, 

Minato-ku, Tokyo, 107-0062, JP, престао је да важи 

дана 14.3.2021. године. 

 

Дизајн број 11153 чији је носилац 

IGNJATOVIĆ Filip , Izvorska 50, 11030 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 12.2.2021. године. 

 

Дизајн број 11103 чији је носилац RAKO Ivica, 

Donjovrežinska 30, 18000 Niš, RS, престао је да важи 

дана 3.3.2021. године. 

 

Дизајн број 11092 чији је носилац ĐURIĆ 

Janko, Milana Toplice 31, 11211 Beograd-Borča, RS, 

престао је да важи дана 9.3.2021. године. 

 

Дизајн број 11146 чији је носилац 

ЉУБИНКОВИЋ Ана, Хаџи Милентијева бр.38, 

Београд, RS i ЉУБИНКОВИЋ Ива , Пљеваљска 32а, 

Београд, RS, престао је да важи дана 14.3.2021. 

године. 
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