Digitally signed by Digitalni potpis - server Zavoda za int. svojinu RS 100051745
Date: 2020.09.14 12:53:13 CEST
Reason: Glasnik intelektualne svojine br. 2020/9a
Location: Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Kneginje Ljubice 5,
11000 Beograd

Гласник
интелектуалне својине
Intellectual Property gazette 2020/9a

Београд / Belgrade 2020/9a

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page

ГЛАСНИК
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
INTELLECTUAL PROPERTY GAZETTE

Објава пријава Жигова
Publication of Trademarks Applications

ГЛАСНИК
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ

Година
излажења
C

2020

број 9a

Датум
објављивања:
15.09.2020.
Београд

Издаје и штампа: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, Београд, Србија
Телефони: 011 20 25 800 (централа); факс: 011 311 23 77
Е-mail: zis@zis.gov.rs
www.zis.gov.rs

Гласник интелектуалне својине 2020/9a
Intellectual Property Gazette 2020/9a

САДРЖАЈ / Contents
ЖИГОВИ / Trademarks ................................................................................................................................................. 5
ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications ............................................................. 6

ЗИС / RS / IPO

3

Гласник интелектуалне својине 2020/9a
Intellectual Property Gazette 2020/9a

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

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

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

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

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

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

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

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

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-143
(220) 05.02.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , BULEVАR
OSLOBOĐENJА 137, 11000, Beograd , RS
(740) Плавша & Плавша д.о.о., Струмичка 51, 11000,
Београд
(540)

(531) 20.01.01; 26.03.18; 27.05.01; 27.05.22; 28.07.00;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златна.
(511) 9 рачунарски софтвер и софтверске апликације
за мобилне уређаје за израду смеше козметичких
сировина у области козметике; софтвер и апликације
за компјутере и мобилне уређаје који корисницима
дају савете и информације у вези козметике и
омогућавају да испробају козметику виртуелно;
рачунарски софтвер и мобилне апликације за
рачунаре, мобилне уређаје, таблете, преносне ручне
дигиталне уређаје за електронску комуникацију и
друге личне рачунарске уређаје за употребу у
пружању
информација
о
персонализованим
козметичким трендовима, трендовима лепоте и
стила, упутствима за шминкање, одабир нијанси
шминке, савети за наношење и препоруке за
козметичке производе и средства за негу; датотеке
слика које се могу преузети; електронске
публикације [које се могу преузети] које су доступне
на мрежи из базе података или са интернета;
програми
за
обраду
података;
рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски софтвер за електронску трговину који
омогућава корисницима да врше електронске
пословне трансакције преко глобалне рачунарске
мреже; рачунарски софтвер за контролисање и
управљање апликацијама сервера за приступ мрежи;
рачунарски софтвер за обраду података; рачунарски
софтвер преузет са интернета; софтвер за заштиту
приватности; софтвер за комуникацију за повезивање
корисника рачунарске мреже; софтвер за услуге
слање порука и електронске поште који се може
преузети; софтвери за препознавање лица; софтвери
и апликације за мобилне уређаје; апликације за
мобилне уређаје које се могу преузети; апарати и
инструменти за процену и мерење нивоа хидратације
и чврстине коже помоћу рачунарског програма;
рачунарски софтвер и софтверске апликације за
6

преузимање за уређивање и унапређивање
фотографија, видео снимака и слика; едукативни
материјал за обуку и веб емисије у области
козметике и естетике који се могу преузети са
интернета; софтвер и мобилне апликације за
пружање информација о козметичким производима;
42 дизајн и развој софтвера из области мобилних
апликација; креирање софтвера који се користи у
области козметике; омогућавање онлајн приступа
мрежно заснованих апликација које се не могу
преузети са интернета; омогућавање привременог
коришћења апликација које се заснивају на вебу;
омогућавање привременог коришћења онлајн
апликација и програмских алата; омогућавање
привременог коришћења софтверских апликација
које се не могу преузети, доступних преко веб сајта;
писање и ажурирање рачунарског софтвера;
програмирање мултимедијских апликација; услуге
рачунарског програмирања које се односе на
мултимедијске и интерактивне апликације; дизајн и
развој софтвера у области козметичких формулација
и израду формула за личну негу, израду формула за
козметичке сировине, израду формула за мешање
козметичких сировина; консултације у области
козметике.
(210) Ж- 2020-267
(220) 19.02.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Mercator-S doo Novi Sad, Темерински пут бр.
50, 21000, Нови сад, RS
(540)

(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.16; 05.03.20; 05.07.08;
05.07.09; 09.01.07; 24.07.01; 25.01.19; 25.12.03;
27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, плава, црвена, зелена, бела.
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће; желеи, џемови, компоти.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-268
(442) 15.09.2020.

(220) 19.02.2020.
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(731) Mercator-S doo Novi Sad, Темерински пут бр.
50, 21000, Нови сад, RS
(540)

(531) 01.17.11; 03.07.24; 05.03.20; 05.07.08; 05.07.09;
05.07.16; 09.01.07; 11.03.20; 24.07.01; 25.01.19;
25.12.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће; желеи, џемови.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-418
(220) 12.03.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Privredno društvo za trgovnu usluge i
proizvodnju PIN OUTLET d.o.o. UZVEĆE, Андрије
Војиновића 55, Узвеће-Богатић, RS
(740) Тијана Жунић Марић, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 01.05.12; 26.01.05; 26.01.13; 26.04.22; 26.11.01;
26.11.12; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, црвена, сива, бела.
(511) 7 мешалице [машине] пореклом из Италије;
машине за мешање, мешалице пореклом из Италије;
соковници, електрични, пореклом из Италије.
8
сецкалице за поврће пореклом из Италије.
11 пећи на топао ваздух пореклом из Италије;
пекарске пећи пореклом из Италије; замрзивачи
пореклом из Италије; кухињске справе, електричне,
пореклом из Италије; шпорети пореклом из Италије;
апарати за хлађење пића пореклом из Италије;
фонтане пореклом из Италије; пећи [апарати за
грејање] пореклом из Италије; пећи, осим за
лабораторијску употребу, пореклом из Италије;

ЗИС / RS / IPO

Ж
решетке за пећи пореклом из Италије; коморе за
хлађење пореклом из Италије; машине и апарати за
лед пореклом из Италије; преносни фрижидери,
електрични, пореклом из Италије; тостери за хлеб
пореклом из Италије; тостери пореклом из Италије;
апарати за печење пореклом из Италије; роштиљи
[кухињски уређај] пореклом из Италије; грилови
[кухињски
уређај]
пореклом
из
Италије;
пастеризатори пореклом из Италије; стерилизатори
пореклом из Италије; справа за печење вафла,
електрична, пореклом из Италије; роштиљи
пореклом из Италије; фритезе, електричне, пореклом
из Италије; фрижидери пореклом из Италије;
судопере пореклом из Италије; посуде за загревање
пореклом из Италије; аспиратори за неутралисање
мириса и паре у кухињама пореклом из Италије;
микроталасне пећи за индустријску намену пореклом
из Италије; машине за печење хлеба пореклом из
Италије; расхладне витрине пореклом из Италије;
уређаји за прављење хлеба пореклом из Италије;
грејне витрине пореклом из Италије; пресе за
тортиље, електричне, пореклом из Италије;
чоколадне фонтане, електричне, пореклом из
Италије; грејни и расхладни апарати за точење
топлих и хладних напитака пореклом из Италије;
машине за прављење сладоледа пореклом из Италије.
(210) Ж- 2020-768
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189934 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 8 секач фолије; ручни секачи фолије за винске
флаше; одвијачи за шиљке на ципелама за голф;
грабуљице за голф; грабуље за голф терене.
(210) Ж- 2020-769
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189938 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

7

Ж
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 14 привесци за кључеве [прстенови за кључеве
са ситним украсима или украсним привесцима];
привесци за кључеве од племенитих метала;
привесци за кључеве пресвучени племенитим
металима; привесци за кључеве са јо-јо ефектом
увлачења; метални привесци за кључеве; украси за
привеске за кључеве; привесци за кључеве од
вештачке коже; привесци за кључеве као накит
(дрангулије или привесци); привесци за кључеве од
коже; пластични привесци за кључеве; прстенови за
кључеве [прстенови за кључеве са ситним украсима
или украсним привесцима]; украси за прстенове за
кључеве; метални прстенови за кључеве; улични
часовници; дугмад за манжетне; кожне футроле за
кључеве;
штоперице;
сатови/часовници;
часовничарски и хронометријски инструменти и
њихови делови; делови и опрема за сатове; сатови за
аутомобиле; накит и племенити метали; меморијалне
чаше од племенитих метала; спомен-плоче од
племенитих метала; трофеји од племенитих метала;
уметничка дела од племенитих метала.
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(511) 16 канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; оловке (инструменти за
писање); бележнице; спајалице; обележивачи за
књиге; подлоге за писање; спајалице за новац;
футроле за пасоше; омоти за пасоше; држачи за
пасоше; дневници; материјал за писање.
(210) Ж- 2020-771
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189940 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 17 гумени затварачи за боце.
(210) Ж- 2020-772
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189941 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-770
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189939 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
8

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 18
несесери (који се продају празни);
преносиве козметичке торбице (које се продају
празне); футроле за кључеве; торбе; женске ташне;
новчаници за картице; новчаници за визит карте од
коже; футроле за визит карте; актовке; цилиндричне
текстилне торбе; еко-торбе (торбе које се праве од
рециклираног материјала); торбе за одела, кошуље и
хаљине; кофери и путне торбе; ознаке за пртљаг;
торбе за путне сетове (кожна галантерија);
кишобрани за голф; ручни сунцобрани за голф;
ЗИС / RS / IPO
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кишобрани; ручни сунцобрани; кожни украси за
торбе; кожне футроле за кључеве; торбе од коже и
имитације коже; актовке (кожна галантерија);
руксаци за планинарење; кофери; спортске торбе;
спортски руксаци; ручне торбе; сунцобрани.
(210) Ж- 2020-773
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189942 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 20
неметалне плочице са бројевима
(регистарске таблице); бурад од дрвета за претакање
вина; поклопци за флаше, неметални; сталци за вино;
полице за вино; рамови за слике; јастуци за
подупирање врата; јастуци на надувавање; алке,
неметалне, за кључеве; чепови (типлови), неметални;
запушачи од плуте.
(210) Ж- 2020-774
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189943 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 21 четке за одржавање траве на теренима за
голф; четке за чишћење опреме за голф; балони за
вино; шољице; винске чаше; чаше за пиће;
подметачи за чаше за вино; држачи за винске боце;
ЗИС / RS / IPO

Ж
шоље; чаше без дршке од неплеменитих метала;
шољице за еспресо кафу; чаше за жестока пића
(стаклене); вадичепи; левци за вино; дозери за
флаше; сифони за дегустацију вина; пипете за
дегустацију вина; цедиљке за вино; прстенови за
винске боце посебно прилагођени за употребу око
грлића боце за спречавање капања; вакумске пумпе
за винске флаше; посуде за хлађење вина; аератори
за вина; кутлаче за вино; отварачи за флаше;
отварачи за флаше електрични и неелектрични;
расхлађивачи за вино, неелектрични; флаше за воду;
стаклени затварачи за флаше; декантери за вино.
(210) Ж- 2020-775
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189944 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
(511) 24 прекривачи за путовања [за покривање
колена]; ћебад за употребу на отвореном; прекривачи
за кревете; пешкири за голф; прекривачи са два лица;
пешкири од текстила; марамице од текстила.
(210) Ж- 2020-777
(220) 29.05.2020.
(442) 15.09.2020.
(300) 40-2019-0189950 06.12.2019. KR.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01
9

Гласник интелектуалне својине 2020/9a
Intellectual Property Gazette 2020/9a

Ж
(511) 39
најам возила; изнајмљивање возила
опремљених ГПС уређајем; пружање информација о
путевима и саобраћају; услуге најма возила за
изнајмљивање; резервација изнајмљивања аутомобила;
услуге превоза аутомобилима и пружање информација у
вези са тим; пружање информација путем интернета у
вези са најмом аутомобила; изнајмљивање аутомобила,
гаража и места за паркирање; изнајмљивање аутомобила;
изнајмљивање возила; услуге заједничког коришћења
аутомобила (кар шеринг); услуге заједничког путовања
аутомобилом (карпулинг); посредовање у пружању
услуга заједничког путовања аутомобилом (карпулинга);
пружање информација о саобраћају путем мрежа
компјутерске комуникације; праћење возила за превоз
помоћу рачунара (пружање информација о транспорту);
пружање информација које се односе на оперативни
статус возла (пружање информација о транспорту);
услуге упозоравања о опасности путем уређаја за
комуникацију на даљину које се односе на статус
онеспособљеног возила; пружање информација о
локацији и смеру возила (пружање информација о
транспорту – укључујући услуге које се пружају помоћу
сателитских система за навигацију); пружање
информација о превозу путем компјутера; пружање
информација које се односе на превоз; паркирање
возила; пружање информација о путевима и саобраћају;
пружање информација о стању на путевима и у
саобраћају; пружање информација о саобраћају.
(210) Ж- 2020-892
(220) 11.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks, 91320-1799, California, US
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

KINHARTO
(511) 5 фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за третман кардиоваскуларних болести и
поремећаја.
(210) Ж- 2020-899
(220) 12.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los Gatos,
California 95032, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)
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(531) 27.01.16; 27.05.01
(591) црвена
(511) 9 софтвер за стриминг аудиовизуелног и
мултимедијалног садржаја путем интернета и
глобалне комуникационе мреже; софтвер за
стриминг аудиовизуелног и мултимедијалног
садржаја на мобилне дигиталне електронске уређаје;
софтвер за претраживање, организовање, и
препоручивање мултимедијалног садржаја; опрема за
развој софтвера за креирање софтверских и
мобилних
апликација;
рачунарски
софтвер;
рачунарски програми; рачунарске софтверске
апликације које се могу преузимати; мобилне
апликације које се могу преузимати; софтвер за
видео игре; рачунарски софтвер за игре;
интерактивни програми за видео игре; кертриџи и
дискови за рачунарске игре; програми и софтвери за
електронске игре; софтвери за електронске игре за
мобилне телефоне, таблете, личне рачунаре, и ручне
електронске уређаје; хардвер и софтвер за игре
виртуелне реалности и проширене стварности;
играни програм и телевизијске емисије које се могу
преузимати путем услуге видео на захтев; графика
која садржи сетове дигиталних слика и икона која се
може преузимати за употребу на рачунарима,
таблетима, и мобилним телефонима; ЦД-ови и ДВДови; играни програм и телевизијске емисије које се
могу преузимати; аудио књиге; мелодије звона и
снимљени звуци који се могу преузимати; аудио и
визуелни снимци; музички снимци; апарати за
снимање, пренос или репродукцију звука или слике;
аудио и видео снимци са музиком, музичким
наступима, и музичким спотовима који се могу
преузимати; подкастови који се могу преузимати;
кодиране електронске чип картице; магнетно
кодиране поклон картице; електронске публикације;
даљински управљачи; уређаји за стриминг
дигиталних медија; дигитални видео рекордери; ДВД
и плејери за видео дискове високе резолуције;
системи за кућни биоскоп који се састоје од аудио и
видео ресивера; диск плејери; телевизори;
телевизијски сет топ боксови; рачунарски хардвер и
периферни уређаји; подлоге за миш; ослонци за
зглоб и руку који се користе са рачунарима; сталци
прилагођени за мобилне телефоне, таблет рачунаре;
дигитрони; камере; дигиталне камере; радио; УСБ
флеш уређаји; звучници; везице за мобилни телефон;
маске за мобилни телефон; футроле за мобилни
телефон; тастатуре за таблете; маске за таблет
рачунаре; футроле за таблет рачунаре; маске на
преклоп за таблет рачунаре; заштитне маске и
футроле за електронске уређаје наиме, рачунаре,
таблет рачунаре, мобилне телефоне, дигиталне
камере, дигиталне медија плејере, електронске
читаче књига, конзоле за видео игре, и личне
дигиталне асистенте; заштитне маске за дисплеј;
ЗИС / RS / IPO
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адаптери; слушалице; слушалице које се стављају у
уши; воки-токи; мобилни телефони; паметни сатови;
наочаре; сунчане наочаре; футроле за наочаре и
сунчане наочаре; бинокулари; украсни магнети;
мерни лењири; увеличавајуће стакло; микрофони;
спортске
кациге;
кациге
за
бициклисте.
38 услуге преноса аудио и видео садржаја на захтев;
стриминг аудио и видео садржаја; услуге преноса
гласа, података, слика, сигнала, порука и
информација; услуге аудио и визуелног емитовања;
услуге преноса и испоруке аудио и визуелног
садржаја; услуге преноса видеа на захтев; пружање
онлајн форума на којима корисници могу да
објављују оцене, рецензије и препоруке за филмове и
телевизијске емисије као и за догађаје и активности у
области забаве и едукације.
41 услуге забаве; информације у вези са забавом;
услуге филмске продукције, осим рекламних
филмова; услуге пружања филмова и телевизијских
емисија, који се не могу преузети, путем сервиса за
пренос видеа на захтев; пружање информација из
области забаве путем веб-странице; услуге забавних
паркова; услуге забаве у смислу телевизијских серија
и филмова у жанровима акциона авантура,
анимација, аниме, биографија, класик, комедија,
криминалистички, документарни, драма, религијски,
породични, фантазија, филм ноар, историја, хорор,
међународни, мјузикл, мистерија, романтични,
научна фантастика, спортски, трилер, ратни и
вестерн; услуге забаве у смислу вођења изложби и
конвенција које се тичу телевизије и филма и
телевизијских и филмских ликова; услуге забаве у
смислу развоја, креирања, продукције, дистрибуције
и пост-продукције играних филмова, телевизијских
емисија, посебних догађаја и мултимедијалног
забавног садржаја; услуге забаве у смислу
позоришних, музичких или комичарских наступа
уживо; услуге клубова обожавалаца; услуге
продукције и дистрибуције играних филмова и
телевизијских емисија; пружање услуга забаве путем
глобалне комуникацијске мреже у облику онлајн
игара и веб-страница које нуде широк спектар
информација за забаву од општег интереса у вези са
играним филмовима, телевизијским емисијама и
програмима,
музичким
видеима,
повезаним
исечцима из филмова, фотографијама и другим
мултимедијалним материјалима; услуге пружања
видео клипова и другог мултимедијалног садржаја
који се не може преузети, а који садржи аудио,
видео, уметничка дела и текст из и у вези са забавом,
филмом, телевизијом, телевизијским и филмским
ликовима, музиком и познатим личностима;
пружање информација из области забаве путем
вебсајта; услуге забаве, наиме пружање онлајн
рачунарских, електронских и видео игара; услуге
пружања привремене употребе интерактивних игара
ЗИС / RS / IPO

Ж
које се не могу преузети; услуге пружања
информација, рецензија и препорука у вези са
филмовима и телевизијским емисијама путем
вебсајта и сервиса преноса видеа на захтев;
едукативне и забавне услуге, наиме пружање
интерактивних онлајн телевизијских серија и
филмова; услуге интерактивне забаве; услуге онлајн
интерактивне забаве; услуге вођења забавних
догађаја и активности; услуге интерактивних,
искуствених и дубоко прожимајућих догађаја за
учешће публике и рекреативних активности; услуге
забаве у смислу организације и вођења изложби,
конференција и конвенција из области забаве, филма,
телевизије, телевизијских и филмских ликова,
музике и познатих личности; организовање и вођење
друштвених фестивала који промовишу музику,
уметност, храну, филм, телевизију, позориште,
драму, плес, музичке наступе уживо, говорнике,
појављивања познатих личности и културне изложбе
и активности; услуге пружања онлајн стрипова и
графичких романа који се не могу преузети; услуге
радијске забаве; услуге продукције и дистрибуције
радио програма и звучних записа; услуге пружања
подкаста у области забаве; услуге продукције
подкаста; услуге пружања онлајн музике која се не
може преузети.
(210) Ж- 2020-901
(220) 12.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Александар Шулеић, Кулина бана 29, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Душан Максимовић, Цара Уроша 26/5,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) 30 кафа, чај, какао, шећер, пиринач, замена
кафе; брашно и производи од житарица, хлеб,
колачи,
посластице,
сладоледи;
лед.
32
пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пица.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, привремени
смештај.
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Ж
(210) Ж- 2020-902
(220) 12.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Александар Шулеић, Кулина бана 29, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Душан Максимовић, Цара Уроша 26/5,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-908
(220) 15.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

PALOSTRA

ПАЛОСТРА

(511) 5 фармацеутски препарати.

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) 30 кафа, чај, какао, шећер, пиринач, замена
кафе; брашно и производи од житарица, хлеб,
колачи,
посластице,
сладоледи;
лед.
32
пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пица.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, привремени
смештај.
(210) Ж- 2020-904
(220) 12.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Skofabriken Kavat AB, Radiogatan 2, 692 71
Kumla, SE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

MIBH
(511) 25 одећа, покривала за главу и обућа, нарочито
ципеле.
(210) Ж- 2020-906
(220) 15.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Cerebequity Holdings Ltd. , Global Gateway 8,
Rue de la Perle, Providence, Mahe, SC
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Lehman
(511) 36
позајмљивање хартија од вредности;
позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге
финансирања; финансирање зајмова; зајмови по
основу хартија од вредности; финансирање зајмова
по основу хартија од вредности; пружање
финансијских зајмова по основу хартија од
вредности
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(210) Ж- 2020-909
(220) 15.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

OVASTRON

ОВАСТРОН

(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2020-910
(220) 15.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

SALTAPSA

САЛТАПСА

(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2020-911
(220) 15.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

BZ4X
(511) 12 аутомобили и њихови саставни, структурни
делови.
(210) Ж- 2020-983
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови
Сад, RS
(540)

Pixie
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-984
(442) 15.09.2020.

(220) 23.06.2020.

ЗИС / RS / IPO
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(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Perseus

Ж
(210) Ж- 2020-999
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Honor

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-985
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000, Нови
Сад, RS
(540)

Pegasus

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-1002
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Halley

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-987
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Ottar

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-1004
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Hypot

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-988
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Numa

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-1005
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Granus

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-994
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Kons
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-996
(220) 23.06.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) Savacoop, Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Kapoera
(511) 5 пестициди.

ЗИС / RS / IPO

(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-1407
(220) 20.08.2020.
(442) 15.09.2020.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye, 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Д. Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12,
Београд
(540)

Pariquel
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2020-1408
(442) 15.09.2020.

(220) 20.08.2020.
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(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye, 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Д. Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12,
Београд
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(540)

Nicotinabs
(511) 5 фармацеутски препарати.

ЗИС / RS / IPO
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