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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 

Datum objavljivanja ispravljenog patentnog spisa (48) Publication date of the corrected patent document 

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 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/11 

Intellectual Property Gazette  2021/11 

6 ЗИС / RS / IPO 

 

 
 

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)  A01M 1/10 (2006.01) (11) 2021/0365 A2 

(21) P-2021/0365 (22) 23.03.2021. 

(54) LOVNI APARAT MALEZOVE KLOPKE SA 

VELIKOM SVETLOM POVRŠINOM 

(71) INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I 

ŽIVOTNU SREDINU, Antona Čehova 13d,  

21000, Novi Sad, RS  

(72) KLJAJIĆ, Ljubomir, Oblačića Rada 28, 21000, 

Novi Sad, RS; STOJANOVIĆ, Dejan, V., Bulevar cara 

Lazara 27, 21000, Novi Sad, RS; POLJAKOVIĆ, 

PAJNIK, Leopold, Narodnog fronta 8/24, 21000, Novi 

Sad, RS; STOJNIĆ, Srđan, Aranj Janoša 16/9, 21000, 

Novi Sad, RS; VASIĆ, Verica, Bulevar Patrijarha Pavla 

17, 21000, Novi Sad, RS; KEBERT, Marko, Bulevar 

cara Lazara 5/71, 21000, Novi Sad, RS; KOSTIĆ, Saša, 

Dragutina Šenka 11, 21000, Novi Sad, RS 

(57) Za lov insekata koji lete pretežno danju 

(prevashodno: opnokrilci, ljuspokrilci, dvokrilci i 

četvorokrilci, ali i ostala entomofauna) pored 

entomološke mreže, koristi se i Malezova klopka 

(Maleška klopka). Malezova klopka spada u red 

svetlosnih-monitoring prostornih klopki. Lovni aparat 

Malezove klopke sa velikom svetlom površinom se 

sastoji iz minimum sledećih elemenata: telo (2.2) aparata 

cilindričnog oblika, šuplje unutrašnjosti i predstavlja 

bazu aparata; minimum dva kontra navoja na gornjem 

delu (3.1) i donjem delu (3.2) tela aparata sa unutrašnje 

strane, na koji se navijaju donja boca (2.3) i gornja (2.1) 

boca; otvori (3.3) na donjoj strani za postavljanje 

metalnih nitni ili šrafova; prozirni otvor (3.6) postavljen 

suprotno od ulaznog otvora (3.9); pločica (3.7) za 

pokrivanje prozirnog otvora; otvori (3.8) za pričvršćenje 

pločice; ulazni otvor (3.9) uglavnom cilindričnog oblika 

izdužen u odnosu na telo aparata sa cilindričnim 

prstenom (3.14) i navojem; otvor (3.10) za donje strane 

tela aparata, cilindrična cev (3.11) šuplje unutrašnjosti sa 

otvorima na gornjoj i donjoj strani za pričvršćivanje 

aparata na noseći štap, kao i otvorom (3.12) sa bočne 

strane za navojnu alku, navojna alka (3.13) za 

pričvršćivanje. Navojna alka (3.13) se sastoji najmanje iz 

dela (3.14) za hvat, cilindričnog šrafa (3.15) koji prolazi 

kroz bočni otvor (3.12) cilindrične cevi (3.11). 

  

 
 

(54) MALAISE TRAP CATCHING APPARATUS 

WITH LARGE BRIGHT AREA 

 

(57) For catching insects that fly mostly during the day 

(primarily: Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera and 

Odonata, but also other entomofauna), in addition to the 

entomological network, the Malaise trap (Maleška trap) 

is also used. Malaise trap is one of the light-monitoring 

spatial traps. The Malaise trap catching apparatus with a 

large bright area consists of a minimum of the following 

elements: a body (2.2) of the apparatus is cylindrical in 

shape, hollow inside and represents the base of the 

apparatus; a minimum of two counter-threads on the 

upper part (3.1) and lower part (3.2) of the body of the 

apparatus on the inside, on which the lower bottle (2.3) 

and the upper bottle (2.1) are screwed; openings (3.3) on 

the underside for the installation of metal rivets or 

screws; a transparent opening (3.6) placed opposite the 

inlet opening (3.9); a plate (3.7) to cover the transparent 

opening; openings (3.8) for fixing the plate; an inlet 

opening (3.9) of a substantially cylindrical shape 

elongated with respect to the body of the apparatus with 

a cylindrical ring (3.14) and a thread; an opening (3.10) 

for the lower sides of the apparatus body, a cylindrical 

tube (3.11) of hollow interior with openings on the upper 

and lower side for attaching the apparatus to the support 

rod, as well as an opening (3.12) on the side for the 

threaded ring, a threaded ring (3.13) for fastening. The 

threaded ring (3.13) consists at least of a gripping part 

(3.14), a cylindrical screw (3.15) passing through the 

side opening (3.12) of the cylindrical tube (3.11). 
 

(51)  A23C 9/133 (2006.01)

 A23C 1/00 (2006.01)

 A23C 9/00 (2006.01)

 A23C 9/127 (2006.01)

 A23L 33/21 (2016.01) 

(11) 2020/0618 A1 

(21) P-2020/0618 (22) 25.05.2020. 



 

 

 

А 
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(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE TEČNOG I 

SUVOG PROBIOTSKOG FERMENTISANOG 

MLEČNOG NAPITKA SA DODATKOM BRAŠNA 

OD TROPA JABUKE I/ILI CVEKLE ZA HUMANU 

I ANIMALNU ISHRANU 

(71) INSTITUT ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU A.D., 

Studentski trg 12-16, 11000, Beograd, RS 

(72) JOVANOVIĆ, Marina, Bulevar despota Stefana 

22/20, 11000, Beograd, RS; GORJANOVIĆ, Stanislava, 

dr, Branka Radičevića 96, Stara Pazova, RS; 

ZLATANOVIĆ, Snežana, dr, Bulevar Maršala 

Tolbuhina 22, 11000, Beograd, RS; PETROVIĆ, Marija, 

dr, Bulevar maršala Tolbuhina 15, 11000, Beograd, RS 

(57) Проналазак се односи на индустријски поступак 

за добијање течног и дехидрираног пробиотског 

ферментисаног млечног напитка са додатком брашна 

од тропа јабуке и цвекле, појединачно и у 

комбинацији, намењеног хуманој и анималној 

исхрани. Поступак се састоји у додатку 1-10 

тежинских процената стерилисаног брашна 

гранулације 100-600 микрометара у млеко загрејано 

на 40-45°С, претходно инокулисано сојевима из 

родова Lactobacillus sp, Streptococcus sp. и 

Bifidobacterium sp, ферментације на 40-45°C y 

трајању од 150-240 минута, хомогенизације и 

стабилизације течног производа на 4-8°С током 24 

часа. Следи асептично паковањe течног производа 

или његова дехидратација којом се добија стабилан 

суви производ.  Добијени производ карактерише 

препоручена доза пробиотских бактерија (изнад 107 

бактерија по милилитру), вишеструко повећан 

садржај дијетних влакна (0,7-6,5 g/100mL) и 

полифенолних једињења (50-200 mg/L еквиваленaта 

галне киселинe), вишеструко повишена 

антиоксидативна активност и побољшана текстура у 

односу на јогурт без додатка, инхибиторно дејство 

према ћелијама карцинома колона HCT 116 и SW-

620 (до 20 %) и прихватљива сензорна својства. 

 

(54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF A 

LIQUID AND DRY PROBIOTIC FERMENTED 

DAIRY DRINK WITH THE ADDITION OF APPLE 

AND/OR BEETROOT POMACE FLOURS FOR 

HUMAN AND ANIMAL NUTRITION 

 

(57) The present invention refers to an industrial process 

for the production of liquid and dehydrated probiotic 

fermented dairy drink with the addition of apple and 

beetroot pomace flour, individually and in a 

combination, intended for human and animal nutrition. 

The process consists in adding 1-10 weight percent of 

sterilized flour with a granulation of 100-600 

micrometers to milk heated to 40-45°C, previously 

inoculated with Lactobacillus sp, Streptococcus sp. and 

Bifidobacterium sp. strains, fermentation at 40-45°C for 

150-240 minutes, homogenization and stabilization of 

the liquid product at 4-8° C for 24 hours. This is 

followed by aseptic packaging of the liquid product or its 

dehydration to obtain stabilized dry product. The 

obtained product is characterized by the recommended 

dose of probiotic bacteria (above 107 bacteria per 

milliliter), significantly increased  content of dietary 

fiber (0,7-6,5 g/100mL) and polyphenolic compounds 

(50-200 mg/L gallic acid equivalent), significantly 

increased antioxidant activity and improved texture 

compared to yogurt without additive, inhibitory effect on 

colon cancer cells HCT 116 and SW-620 (up to 20%) 

and acceptable sensory properties. 
 

(51)  B29D 30/00 (2006.01) (11) 2021/0865 A2 

(21) P-2021/0865 (22) 09.04.2021. 

(30) NL  09.04.2020.  2025314 

(54) UREĐAJ ZA PORAVNANJE I SERVISER 

KOMPONENTE PNEUMATIKA KOJI SADRŽI 

POMENUTI UREĐAJ ZA PORAVNANJE 

(71) VMI HOLLAND B.V., Gelriaweg 16, 8161 Rk Epe, NL 

(72) KAAGMAN, Mattheus, Jacobus, c.o. VMI Holland 

B.V., Gelriaweg 16, 8161 Rk Epe, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 

(57) Uređaj za poravnanje za serviser komponente 

pneumatika, pri čemu je uređaj za poravnanje prilagođen 

za poravnanje bočnog zida koji se transportuje u smeru 

transporta u smeru poravnanja poprečnom na pomenuti 

smer transporta, pri čemu uređaj za poravnanje sadrži 

ram, upravljački valjak i upravljačku polugu za montažu 

upravljačkog valjka na pomenuti ram, pri čemu se 

upravljački valjak može obrtati oko centralne ose koja se 

pruža poprečno na smer transporta, pri čemu je 

upravljačka poluga prilagođena za zakretanje 

upravljačkog valjka u odnosu na ram oko ose zakretanja 

upravno na centralnu osu između neutralnog položaja i 

prvog poravnatog položaja, pri čemu uređaj za 

poravnanje dalje sadrži senzor za detekciju prisustva ili 

odsustva poluge u neutralnom položaju. 
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(54) ALIGNING DEVICE AND TIRE COMPONENT 

SERVICER COMPRISING SAID ALIGNING DEVICE 
 

(57) Aligning device for a tire component servicer, wherein 

the aligning device is arranged for aligning a side wall 

transported in a transport direction in an alignment direction 

transverse to said transport direction, wherein the aligning 

device comprises a frame, a steering roller and a steering 

arm for mounting the steering roller to said frame, wherein 

the steering roller is rotatable about a central axis extending 

transverse to the transport direction, wherein the steering 

arm is arranged for pivoting the steering roller with respect 

to the frame about a pivot axis perpendicular to the central 

axis, between a neutral position, and a first alignment 

position, wherein the aligning device further comprises a 

sensor for detecting the presence or absence of the arm in 

the neutral position. 
 

(51)  B29D 30/28 (2006.01) (11) 2021/0863 A2 

(21) P-2021/0863 (22) 09.04.2021. 

(30) NL  09.04.2020.  2025310 

(54) PRITISNI UREĐAJ I SERVISER ZA 

KOMPONENTU PNEUMATIKA KOJI SADRŽI 

POMENUTI PRITISNI UREĐAJ 

(71) VMI HOLLAND B.V., Gelriaweg 16, 8161, Rk Epe, NL 

(72) VISSER, Ruben, Matthias, c/o VMI Holland B.V., 

Gelriaweg 16, 8161 Rk Epe, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na pritisni uređaj (1) za 

pritiskanje komponente pneumatika na doboš (D), pri čemu 

se komponenta pneumatika dovodi prema dobošu (D) u 

smeru (F) dovođenja, pri čemu pritisni uređaj  (1) sadrži 

pritisni valjak (2), ram (3) za nošenje pritisnog valjka (2) u 

odnosu na doboš (D) i osnovu (4) za nošenje rama (3), pri 

čemu se pritisni valjak (2)  može obrtati oko ose (B) valjka 

koncentrično na pritisni valjak (2) i upravno na smer (F) 

dovođenja, pri čemu se ram (3) može naginjati u odnosu na 

osnovu (4) oko ose (A) naginjanja koja je paralelna i 

ekscentrična u odnosu na osu (B) valjka, pri čemu pritisni 

uređaj (1) dalje sadrži pogon (5) za izvođenje naginjanja 

rama (3) oko ose (A) naginjanja pri brišućem pomeranju 

unapred u odnosu na smer (F) dovođenja. Pronalazak se 

dalje odnosi na serviser (100) za komponentu pneumatika 

koji sadrži pomenuti pritisni uređaj (1). 
 

 

(54) PRESSING DEVICE AND A TIRE COMPONENT 

SERVICER COMPRISING SAID PRESSING DEVICE 

 

(57) The invention relates to pressing device (1) for 

pressing a tire component onto a drum (D), wherein the 

tire component is fed to the drum (D) in a feeding 

direction (F), wherein the pressing device (1) comprises 

a pressure roll (2), a frame (3) for supporting the 

pressure roll (2) relative to the drum (D) and a base (4) 

for supporting the frame (3), wherein the pressure roll 

(2)  is rotatable about a roll axis (B) concentric to the 

pressure roll (2)  and perpendicular to the feeding 

direction (F), wherein the frame (3) is tiltable relative to 

the base (4) about a tilt axis (A) that is parallel and 

eccentric to the roll axis (B), wherein the pressing device 

(1) further comprises a drive (5) for driving the tilt of the 

frame (3) about the tilt axis (A) in a forward sweeping 

movement with respect to the feeding direction (F). The 

invention further relates to a tire component servicer 

(100) comprising said pressing device (1). 
 

(51)  B29D 30/44 (2006.01)

 B32B 43/00 (2006.01)

 B65H 41/00 (2006.01) 

(11) 2021/0839 A1 

(21) P-2021/0839 (22) 06.01.2021. 

(30) NL  07.01.2020.  2024613 

(54) LJUŠTAČ ZA LJUŠTENJE OBLOGE SA 

PRIPREMLJENE  KOMPONENTE PNEUMATIKA 

I SPREMIŠNA  KASETA KOJA SADRŽI 

POMENUTI LJUŠTAČ 

(71) VMI HOLLAND B.V., Gelriaweg 16, 8161 RK 

Epe, NL 

(72) ZWEERS, Evert, Hendrik, c/o VMI Holland B.V., 

Gelriaweg 16, 8161 RK EPE, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na ljuštač (1, 101, 201) za 

ljuštenje obloge (B) sa pripremljene komponente (A) 

pneumatika u toku odmotavanja pomenute pripremljene 

komponente (A) pneumatika sa spremišnog kotura (F) i 

na spremišnu kasetu (300) koja sadrži pomenuti ljuštač 

(1, 101, 201). Ljuštač (1) sadrži mnoštvo valjaka (R1-

R6) za vođenje pripremljene komponente (A) 

pneumatika i obloge (B) sa spremišnog kotura (F) duž 

spremišne putanje (S) i putanje (L) obloge, respektivno, 

pri čemu mnoštvo valjaka (R1-R6) sadrži valjak (R4) za 

odvajanje na poziciji (Q) razdvajanja gde se putanja (L) 

obloge trajno razdvaja od spremišne putanje (S) , pri 

čemu ljuštač (1) dalje sadrži pogonski element (R5) koji 

je spregnut sa valjkom (R4) za odvajanje radi obrtanja 

valjka (R4) za odvajanje brže od drugih valjaka (R1-R3, 

R5, R6) iz mnoštva valjaka (R1-R6). 
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(54) PEELER FOR PEELING A LINER FROM A 

STOCK TIRE COMPONENT AND STOCK 

CASSETTE COMPRISING SAID PEELER 

(57) The invention relates to a peeler (1, 101, 201) for 

peeling a liner (B) from a stock tire component (A) 

during unwinding of said stock tire component (A) from 

a stock reel (F) and a stock cassette (300) comprising 

said peeler (1, 101,  201). The peeler (1) comprises a 

plurality of rollers (R1 -R6) for guiding the stock tire 

component (A) and the liner (B) from the stock reel (F) 

along a stock path (S) and a liner path (L), respectively, 

wherein the plurality of rollers (R1-R6) comprises a 

separation roller (R4) at a separation position (Q) where 

the liner path (L) permanently separates from the stock 

path (S), wherein the peeler (1) further comprises a drive 

member (R5) that is coupled to the separation roller (R4) 

for rotating the separation roller (R4) faster than the 

other rollers (R1-R3, R5, R6) of the plurality of rollers 

(R1-R6). 
 

(51)  C08L 27/06 (2006.01)

 C08K 3/04 (2006.01)

 C08K 5/12 (2006.01)

 C09K 3/10 (2006.01) 

(11) 2020/0594 A1 

(21) P-2020/0594 (22) 20.05.2020. 

(54) POSTUPAK DOBIJANJA FLEKSIBILNOG 

EKSPANDIRAJUĆEG MATERIJALA (FEM) 

OTPORNOG NA GORENJE KORIŠĆENJEM 

BIOPLASTIFIKATORA 

(71) SMARTFIREBLOCK DOO BEOGRAD-

ČUKARICA, Ratka Mitrovića 28, 11030, Beograd-

Čukarica, RS 

(72) LJUBISAVLJEVIĆ, Branko , Braće Jerković 235, 

11000, Beograd, RS; LJUBISAVLJEVIĆ, Tijana, Braće 

Jerković 235, 11000, Beograd, RS; SUBOTIĆ, Nemanja 

, Ratka Mitrovića 27, 11000, Beograd, RS; TOMIĆ, 

Nataša , Dunavska 21, 11000, Beograd-Vrčin, RS; 

MILOŠEVIĆ, Luka, Zmaj Jovina 14, 11000, Beograd, 

RS; MARINKOVIĆ, Aleksandar, Dušana Stojanovića 

62, 11000, Beograd-Bečmen, RS; VUKSANOVIĆ, 

Marija , Gospodar Jevremova 32a, 11000, Beograd, RS 

(57) Predmetni pronalazak opisuje novi protivpožarni 

materijal koji se koristi za proizvodnju cevnih prstenova 

kao pasivne zaštite od širenja vatre. Tehnološki proces se 

sastoji od dve faze. Prva faza uključuje mešanje 

poli(vinil-hlorida) ili poli(vinil-hlorida-co-vinil-acetata) 

kopolimera ili modifikovanih poli(vinil-hlorida-co-vinil-

acetata) kopolimera sa plastifikatorima/modifikatorima, 

poput: ftalatnih plastifikatora, npr. diizononil ftalat - 

DINP, dioktil-adipat - DOA, 1-heksadecen ili metil ester 

masnih kiselina, azodikarbonamid (ADC), tri(kresil 

fosfat), plastifikatori na bio-osnovi (estri 2,5-

furandikarboksilne kiseline i furan-2,5 diildimetanola), 

epoksidirano sojino ulje (ESU) i akrilna emulzija prema 

definisanoj tehnologiji korišćenjem toplog miksera. 

Druga faza uključuje dodavanje ekspandiranog grafita 

homogenizovanoj masi i obradu prema optimizovanoj 

tehnologiji korišćenjem ekstrudera i profiliranja u 

definisanoj dimenziji debljine traka od 4 - 6 mm, širine 

70 - 400 mm i dužine 240 - 500 mm kao konačnog 

proizvoda. 

 

(54) PROCEDURE FOR OBTAINING FLEXIBLE 

EXPANSION MATERIAL (FEM) RESISTANT TO 

COMBUSTION USING BIOPLASTIFICATORS 

 

(57) The present invention describes a novel fire-

retardant material used for the manufacture of pipe rings 

as passive protection against the spread of fire. The 

technological process consists of two phases. The first 

phase involves mixing of poly(vinyl chloride) or 

poly(vinyl chloride–co–vinyl acetate) copolymers or 

modified poly (vinyl chloride–co–vinyl acetate) 

copolymers with plasticizers/modifiers such as: phtalate 

type plasticizer, e.g. diisononyl phthalate – DINP, 

dioctyl adipate - DOA, 1-hexadecene or methyl esters of 

fatty acids, azodicarbonamide (ADC), tri(cresyl 

phosphate), bio-based plasticizers (ester of 2,5-

furandicarboxylic acid and furan-2,5-diyldimethanol), 

epoxidized soybean oil (ESU) and acrylate emulsion 

accoridng to defined technology using hot mixer. The 

second stage involves addition of expanded graphite to 

homogenized mass and processing according to 

optimized tecnology using extruder and profiling at 

defined dimension of 4 - 6 mm thick, 70 - 400 mm wide 

and 240 - 500 mm long sheet as final product. 
 

(51)  E04D 11/02 (2006.01)

 E04B 1/64 (2006.01)

 E04B 7/00 (2006.01)

 E04D 13/16 (2006.01) 

(11) 2020/1441 A1 

(21) P-2020/1441 (22) 26.11.2020. 

(54) HIDRO IZOLACIJE RAVNIH KROVOVA 

(71) ANIČIĆ, Milutin, Miloja Pavlovića 4, 11130, 

Kaluđerica, RS 

(72) ANIČIĆ, Milutin, Miloja Pavlovića 4,  

11130, Kaluđerica, RS 
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(57) Predmetni pronalazak pripada oblasti 

građevinarstva, odnosno oblasti krovnih pokrivača koji 

se satoji od više slojeva pri čemu je najmanje jedan sloj 

od vodonepropustnog materijala. Hidro izolacija ravnih 

krovova, odnosno obezbeđivanje ravnih krovova od 

vlage i curenja vode kroz betonsku ploču je rešena 

pokrivačem koji obuhvata sledeće slojeve: sloja (2) od 

bitulita, a koji se premazuje na betonsku ploču (1) 

ravnog krova; sloja (3) formiranog od traka izrađenih od 

bitumenske mase u čijem jezgru se nalazi stakleni voal 

(Kondor traka), koji se postavlja na sloj (2); sloja (4) 

formiranog od izolacionih ploča debljine 3 cm koje su 

proizvedene od ekstrudiranog polistirena (Stirodur 

ploče) koji se postavlja na sloj (3) i sloja (5) od 

aluminijumskog lima debljine 0.5 mm koji se postavlja 

na sloj (4).Suština pronalaska je u primeni sloja (5) od 

aluminujuma u cilju poboljšanja hidro izolacije ravnih 

krovova, podruma i tunela za saobraćaj. 

  

 
 

(54) HYDRO INSULATION OF FLAT ROOFS 

 

(57) The present invention relates to the field of 

building, i.e. to the field of roof coverings consisting of 

several layers, where at least one layer is made of a 

waterproof material. Hydro insulation of flat roofs, i.e. 

providing flat roofs from moisture and water leakage 

through the concrete slab, is solved by a roof cover 

which comprises of following layers: a layer (2) of 

bitulite of standard thickness, which is coated on a 

concrete slab (1) of a flat roof; a layer (3) formed of 

strips made of bituminous mass in the core of which 

there is a glass veil (Kondor strip), which is placed on 

the layer (2); a layer (4) formed of insulating plates 3 cm 

thick which are made of extruded polystyrene (Stirodur 

plates) which is placed on the layer (3); and layer (5) of 

0.5 mm thick aluminum sheet to be placed on the layer 

(4). The essence of the invention is in the application of 

the layer (5) of aluminum in order to improve the hydro 

insulation of flat roofs, basements and traffic tunnels. 
 

 

(51)  F03G 7/08 (2006.01)

 F03G 3/08 (2006.01) 
(11) 2020/0552 A1 

(21) P-2020/0552 (22) 11.05.2020. 

(54) OSCILATORNO-ROTACIONI MOTOR 

(71) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, Novi Beograd, RS 

(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070, Novi Beograd, RS 

(57) Oscilatorno-rotacioni motor spada u oblast složenih 

mehaničkih mašina. Tehnički problem je rešen tako što 

se najmanje dva identična zglobna polužna mehanizma, 

paralelno postavljena, pod uticajem sile koja je produkt 

inicijalne energije preko rotacionog motora sa zamajcem 

(1), koji je uzubljen sa zupčanikom (2), postavljenom na 

vratilu sa dvema kolenastim polugama (3,4), čije 

međusobne pozicije su pod uglom od 90°, sa kojima su 

jednim krajem spojene zglobne poluge (5,6), dok su 

drugim krajem spojene sa jednostranim polugama (7,8), 

čije su tačke vešanja obrtni zglobovi (9,10), kreću 

između tačaka A,B i preko zglobnih poluga (11,12), 

tegova (13,14) na nosaču (15) sa zakrivljenom stazom 

(16) i klipnjača (17,18) su u vezi sa namenskim vratilom 

(19), i što su kuglični ležajevi (20,21) unutrašnjim 

prstenovima (22,23) spojeni sa jednostranim polugama 

(7,8), dok su na spoljne rotirajuće prstenove (24,25) 

prikačeni tegovi (26,27), a zglobne poluge (28,29) 

povezuju jednostrane poluge (7,8) sa klizačima (30,31), 

klizno pomerljivim po kugličnim ležajevima (32,33), za 

koje su obrtnim zglobovima (34,35) prikačeni tegovi 

(36,37) sa krajnjim ciljem da kinetička energija tegova 

(13,14) naizmenično bude u funkciji korisnog rada uz 

minimalan utrošak inicijalne energije. 

  

 
(54) OSCILLATING-ROTATING MOTOR 

 

(57) The oscillating-rotary motor belongs to the field of 

complex mechanical machines. Technical problem is 

solved by at least two identical articulated lever 

mechanisms, placed in parallel, under the influence of a 
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force that is the product of initial energy through a rotary 

motor with a flywheel (1), which is toothed with a gear 

(2) mounted on a shaft with two cranks (3,4), whose 

mutual positions are at an angle of 90 °, with which one 

end is connected by articulated levers (5,6), while at the 

other end they are connected with one-sided levers (7,8), 

whose suspension points are rotating joints (9,10), 

moving between points A, B and over the articulated 

levers (11,12), the weights (13,14) on the bracket (15) 

with the curved track (16) and the connecting rod (17,18) 

are connected to dedicated shaft (19), and that the ball 

bearings (20,21) are connected to the inner rings (22,23) 

by one-sided levers (7,8), while weights (26,27) are 

attached to the outer rotating rings (24,25) and the 

articulated levers (28,29) connect one-sided levers (7,8) 

with sliders (30,31), sliding on ball bearings (32,33), to 

which weights (36,37) are attached by rotating joints 

(34,35) with the ultimate goal that the kinetic energy of 

the weights (13,14) is alternately in the function of 

useful work with minimal consumption of initial energy. 
 

(51)  F03G 7/10 (2006.01)

 F03B 17/04 (2006.01) 
(11) 2020/0551 A1 

(21) P-2020/0551 (22) 11.05.2020. 

(54) HIDRO-MEHANIČKI MOTOR 

(71) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigade 

168/21, 11070, Novi Beograd, RS 

(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigade 

168/21, 11070, Novi Beograd, RS 

(57) Hidro-mehanički motor spada u oblast složenih 

mehaničkih mašina. Tehnički problem je rešen tako što 

sklop čine tri vertikalno postavljena rezervoara (1,2,3) sa 

vodom, gde se na dnu gornjeg i srednjeg rezervoara (1,2) 

nalaze ispusne cevi (4,5) sa propusnim ventilima (6,7) i 

turbinama (8,9), pri čemu je turbina (8) postavljena na 

namensko vratilo (10), a turbina (9) na vratilo  sa 

kolenastom polugom (11), sa kojom je jednim krajem 

spojena zglobna poluga (12) dok je drugim krajem 

spojena sa donjim dužim krakom dvostrane poluge (13), 

na obrtnom zglobu (14), sa tegovima (15,16), i što je 

preko zglobne poluge (17), tanjirastog obrtnog zgloba 

(18) i zglobne poluge (19), u vezi sa klipom (20) u 

mehaničkoj pumpi (21) sa nagibnom cevi (22), pri čemu 

je kinetička energija gornjeg rezervoara (1), sa otvorom 

(23) za priliv vode, u funkciji korisnog rada dok 

kinetička energija srednjeg rezervoara (2), zajedno sa 

kinetičkom energijom tegova (15,16) i uz minimalnu 

inicijalnu energiju, preko rotacionog motora (24) sa 

remenicom, remena (25) i remenice (26), koja se nalazi 

na vratilu sa kolenastom polugom (11), ima zadatak 

savlađivanja sila otpora pri radu mehaničke pumpe (21). 

  

 
 

(54) HYDRO-MECHANICAL MOTOR 

 

(57) Hydro-mechanical motor belongs to the field of 

complex mechanical machines. Technical problem is 

solved by the assembly consisting of three vertically 

placed tanks (1,2,3) with water, wherein at the bottom of 

the upper and middle tank (1,2) there are drain pipes 

(4,5) with check valves (6,7) and turbines (8,9), wherein 

the turbine (8) is mounted on a dedicated shaft (10), and 

the turbine (9) on a shaft with a crank shaft (11), with 

which one end is connected to the articulated lever (12) 

while is connected at the other end to the lower longer 

arm of the double-sided lever (13), on the pivot joint 

(14), with weights (15,16), and which is via the pivot 

lever (17), the disc pivot joint (18) and the articulated 

lever (19), in connection with the piston (20) in a 

mechanical pump (21) with a slanted tube (22), the 

kinetic energy of the upper tank (1), with an opening 

(23) for water inflow, in the function of useful work 

while the kinetic energy of the middle tank (2), together 

with the kinetic energy of the weights (15,16) and with 

the minimum initial energy, via a rotary motor (24) with 

a pulley, a belt (25) and a pulley (26), which is 

positioned on the shaft with a crank shaft (11), has the 

task of overcoming the resistance forces during the 

operation of the mechanical pump (21). 

 

(51)  F16B 2/10 (2006.01)

 F16B 2/06 (2006.01)

 F16L 3/12 (2006.01) 

(11) 2021/0862 A1 

(21) P-2021/0862 (22) 12.01.2021. 

(30) CN  13.01.2020.  202020062131.3 

(54) DRŽAČ ZA ELEKTRONSKU OPREMU 

(71) VMI HOLLAND B.V., Gelriaweg 16, 8161 Rk Epe, NL 

(72) KAAGMAN, Mattheus, Jacobus , c/o VMI Holland 

B.V., Gelriaweg 16, 8161 Rk Epe, NL; BERGMANS, 

Quinten, Matthijs , c/o VMI Holland B.V., Gelriaweg 

16, 8161 Rk Epe, NL 
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(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na držač za elektronsku 

opremu, koji sadrži prvi stezni element i drugi stezni 

element, koji zajedno definišu stezni otvor za prihvat 

elektronske opreme, pri čemu je prvi stezni element 

pomerljiv prema drugom steznom elementu u smeru 

stezanja da bi stegao elektronsku opremu u steznom 

otvoru i suprotno od drugog steznog elementa u smeru 

oslobađanja suprotnom od smera stezanja da bi 

oslobodio elektronsku opremu iz držača, pri čemu držač 

dalje sadrži pričvrsnik i breg za oslobađanje koji se 

pomera zajedno sa pričvrsnikom u smeru stezanja i u 

smeru oslobađanja, pri čemu je breg za oslobađanje 

smešten na pričvrsniku između drugog steznog elementa 

i prvog steznog elementa da bi se naslonio na prvi stezni 

element u smeru oslobađanja kada se pričvrsnik pomera 

u smeru oslobađanja. 

  

 
 

(54) HOLDER FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 

 

(57) The invention relates to a holder for electronic 

equipment, comprising a first clamp member and a 

second clamp member that together define a clamp 

opening for receiving the electronic equipment, wherein 

the first clamp member is movable towards the second 

clamp member in a clamp direction to clamp the 

electronic equipment in the clamp opening and away 

from the second clamp member in a release direction 

opposite to the clamp direction to release the electronic 

equipment from the holder, wherein the holder further 

comprises a fastener and a release cam that moves 

together with the fastener in the clamp direction and the 

release direction, wherein the release cam is located on 

the fastener between the second clamp member and the 

first clamp member to abut the first clamp member in the 

release direction when the fastener is moved in the 

release direction. 
 

(51)  F24V 40/10 (2018.01)

 F04D 11/00 (2006.01)

 F04D 29/00 (2006.01)

 F24H 1/00 (2006.01) 

(11) 2020/0586 A1 

(21) P-2020/0586 (22) 20.05.2020. 

(54) PUMPA GREJAČ 

(71) PILIPOVIĆ, Nikola, Dobračina 33,  

11000, Beograd, RS 

(72) PILIPOVIĆ, Nikola, Dobračina 33,  

11000, Beograd, RS 

(57) Pumpa-grejač je namenjena za korišćenje energije 

vetra, proizvodnjom toplote. Po konstrukciji ona pripada 

grupi turbopumpi, a po nameni pripada energetici. 

Razlikuje se od konvencionalne turbopumpe utoliko što 

je u kućište pumpe (3) smeštena priigušnica (4) između 

zone potisa (5) i zone usisa (6), tako da kroz nju protiče 

najveći deo radnog fluida, te mehanička energija fluida 

trenjem prelazi u toplotu. Samo mali deo radnog fluida 

protiče kroz cevovod koji čini zatvoreni sistem 

cirkulacije i služi za odvođenje toplote. Kućište (3) je 

prošireno i oblikovano prema prigušnici (4). 

Propuštanjem največeg dela protoka kroz prigušnicu 

omogućeno je da spoljašnji cevovod bude malog 

prečnika te su i sve sile koje nastaju zanemarljivo male. 

Time je omogućena sprega turbopumpe sa elisom, a 

pošto imaju iste radne karakteristike, to se može 

iskoristiti sva energija koju elisa prima pri svim 

brzinama vetra. 

  

 
 

(54) PUMP HEATER 

 

(57) The pump-heater is intended to utilize the wind 

energy in heat generation. By construction, it belongs to 

a group of turbopumps, and its intended use is in the 

energy sector. It differs from the conventional 

turbopump, as the pump housing (3) holds the muffler 

(4) between the discharge zone (5) and the suction zone 

(6), so that most of the working fluid passes through it, 

and the mechanical energy of the fluid is converted to 
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heat by friction. Only a small fraction of the working 

fluid passes through the pipeline that forms a closed 

circulation system and is used for heat removal. The 

housing (3) is expanded and shaped after the muffler (4). 

A smaller diameter of the outer pipeline is enabled by 

having the most of the flow pass through the muffler, 

and thus all of the occurring forces are negligible. This 

allows the connection of the turbopump with the 

propeller, and since their working properties are the 

same it is possible to utilize all of the energy received by 

the propeller at all wind speeds. 
 

(51)  G01B 5/06 (2006.01)

 B29D 30/00 (2006.01)

 G01B 7/06 (2006.01) 

(11) 2021/0864 A1 

(21) P-2021/0864 (22) 09.04.2021. 

(30) NL  09.04.2020.  2025312 

(54) UREĐAJ ZA DETEKCIJU VISINE 

NAMENJEN ZA DETEKCIJU VISINE 

KOMPONENTE PNEUMATIKA   

(71) VMI HOLLAND B.V., Gelriaweg 16,  

8161 Rk Epe, NL 

(72) KAAGMAN, Mattheus, Jacobus, c/o VMI Holland 

B.V., Gelriaweg 16, 8161 Rk Epe, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na uređaj za detekciju visine 

namenjen za detekciju visine komponente pneumatika, 

pri čemu uređaj za detekciju visine sadrži vođicu i klizni 

element koji može kliziti duž pomenute vođice u smeru 

visine, pri čemu je klizni element opremljen nosećim 

valjkom za pomeranje kliznog elementa u smeru visine 

kao reakciju na varijacije visine komponente pneumatika 

ispod pomenutog nosećeg valjka, pri čemu uređaj za 

detekciju visine dalje sadrži zakretni element koji je 

opremljen detekcionim valjkom za kotrljanje preko 

komponente pneumatika, pri čemu je detekcioni valjak 

prilagođen za zakretanje zakretnog elementa oko ose 

zakretanja kao reakciju na varijacije visine komponente 

pneumatika ispod pomenutog detekcionog valjka, pri 

čemu uređaj za detekciju visine sadrži prvi senzor i drugi 

senzor za detekciju položaja nivoa, prvog zakretnog 

položaja i drugog zakretnog položaja. 

  

 
 

(54) HEIGHT DETECTION DEVICE FOR 

DETECTING A HEIGHT OF A TIRE COMPONENT  

 

(57) The invention relates to a height detection device 

for detecting a height of a tire component, wherein the 

height detection device comprises a guide and a slide 

member that is slidable along said guide in a height 

direction, wherein the slide member is provided with a 

support roller for displacing the slide member in the 

height direction in response to height variations in the 

tire component underneath said support roller, wherein 

the height detection device further comprises a pivot 

member provided with a detection roller for rolling over 

the tire component, wherein the detection roller is 

arranged to pivot the pivot member about a pivot axis in 

response to height variations in the tire component 

underneath said detection roller, wherein the height 

detection device comprises a first sensor and a second 

sensor for detecting a level position, a first pivot position 

and a second pivot position. 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  B26B 5/00 (2006.01)

 B26B 9/02 (2006.01) 
(21) P-2021/0471 

(13) A3 
 

 



 

 

 

А 

Гласник интелектуалне својине  2021/11 

Intellectual Property Gazette  2021/11 

16 ЗИС / RS / IPO 

 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
16.10.2021. - 15.11.2021. 

 године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2021/1151 промењена је у BEYOND AIR 

LTD, 12 Eli Horovitz St., Rehovot, 7608801, IL; 

 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву патента број П-2020/1299 извршен 

је пренос на BLACKSYNC INTERNATIONAL FZC 

LLC, Ajman Media City Free Zone, B-1105-01, Grand 

Tower, Ajman City, AE; 

За пријаву патента број П-2020/1299 извршен 

је пренос на PHARMATREEX BIOTHERAPEUTICS 

DOO, Klare Cetkin 25/IV/25, 11080, Beograd - Zemun, RS; 

 

За пријаву патента број П-2021/0894 извршен 

је пренос на BLACKSYNC INTERNATIONAL FZC 

LLC, Ajman Media City Free Zone, B-1105-01, Grand 

Tower, Ajman City, AE; 

 

За пријаву патента број П-2021/0894 извршен 

је пренос на PHARMATREEX BIOTHERAPEUTICS 

DOO, Klare Cetkin 25/IV/25, 11080, Beograda-Zemun, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01N 37/02 (2006.01)

 A01N 25/32 (2006.01)

 A01N 37/06 (2006.01)

 A01N 47/44 (2006.01)

 A01P 7/02 (2006.01)

 A01P 7/04 (2006.01) 

(11) 62452 B1 

(21) P-2021/1180 (22) 07.09.2016. 

(30) GB  07.09.2015.  201515759 

(86) WO 07.09.2016.   PCT/GB2016/052761 

(87) WO 16.03.2017.   WO 2017/042554 

(96) 07.09.2016.   16777737.4 

(97) 11.08.2021.   EP3346835 B   2021/32   EN 

(54) INSEKTICIDNI/MITICIDNI SASTAV NA 

BAZI SOLI MASNIH KISELINA 

INSECTICIDE/MITICIDE COMPOSITION BASED 

ON FATTY ACID SALTS 

(73) NATURIOL BANGOR LIMITED, Cefn Y Coed, 

Belmont Road, Bangor, Gwynedd LL57 2EZ, GB 

(72) JONES, Owen, Thomas, The Brox, 68 Mill Road, 

Lisvane, Cardiff, South Wales CF14 0XJ, GB; LONG, 

Mark, 52 Lon y Glyder, Bangor, Gwynedd LL57 2UA, GB 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  A23L 33/17 (2016.01)

 A23J 1/10 (2006.01)

 A23J 3/30 (2006.01)

 C08H 1/06 (2006.01) 

(11) 62489 B1 

(21) P-2021/1244 (22) 29.07.2014. 

(30) EP  30.07.2013.  13178511 

US  24.09.2013.  201361881537 P 

EP  08.04.2014.  14163922 

(86) WO 29.07.2014.   PCT/EP2014/066314 

(87) WO 05.02.2015.   WO 2015/014860 

(96) 29.07.2014.   14744571.2 

(97) 14.07.2021.   EP3027066 B   2021/28   EN 

(54) METODA ZA PROIZVODNJU 

HIDROLIZOVANOG KERATINOZNOG 

MATERIJALA 

METHOD FOR PRODUCING HYDROLYSED 

KERATINACEOUS MATERIAL 

(73) TESSENDERLO GROUP NV, Troonstraat 130, 

1050 Brussels, BE 

(72) FILLIÈRES, Romain, 15 Rue du Capitaine 

Rouveure, F-27200 Vernon, FR; BLUTEL, Philippe, La 

Génétrie, F-614000 Saint Hilaire le Chatel, FR 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  A24F 40/465 (2020.01)

 A24F 40/42 (2020.01) 
(11) 62433 B1 

(21) P-2021/1258 (22) 05.06.2015. 

(30) GB  27.06.2014.  201411488 

(96) 05.06.2015.   18187651.7 

(97) 01.09.2021.   EP3417727 B   2021/35   EN 

(54) ELEKTRONSKI INHALATORI PARE 

ELECTRONIC VAPOUR INHALERS 

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

1202 Geneva, CH 

(72) GILL, Mark, c/o Relco Induction Developments Ltd 

Imperial Way, Watford, WD24 4JP, GB; VANKO, 

Daniel, c/o Relco Induction Developments Ltd Imperial 

Way, Watford, WD24 4JP, GB; BRVENIK, Lubos, 72 

Kempe Road, London, NW6 6SL, GB 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  A43B 7/14 (2006.01)

 A43B 7/20 (2006.01)

 A43B 23/22 (2006.01)

 A61F 5/01 (2006.01)

 A61F 5/05 (2006.01) 

(11) 62514 B1 

(21) P-2021/1281 (22) 08.09.2017. 

(30) US  09.09.2016.  201662385824 P 

(86) WO 08.09.2017.   PCT/US2017/050820 

(87) WO 15.03.2018.   WO 2018/049259 

(96) 08.09.2017.   17849676.6 

(97) 21.07.2021.   EP3509452 B   2021/29   EN 

(54) STEZNIK ZA GLEŽANJ 

ANKLE BRACE 

(73) DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 92081, US 

(72) GILDERSLEEVE, Richard E., 1430 Decision 

Street, Vista, CA 92081, US; ANDERSON, Robert J., 

1430 Decision Street, Vista, CA 92081, US; BERLET, 

Gregory Charles, 1430 Decision Street, Vista, CA 

92081, US; DAVIS, W. Hodges, 1430 Decision Street, 

Vista, CA 92081, US; BUCHHORN, Tomas, 1430 

Decision Street, Vista, CA 92081, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A47J 31/18 (2006.01) (11) 62499 B1 

(21) P-2021/1279 (22) 10.07.2018. 

(96) 10.07.2018.   18182649.6 

(97) 25.08.2021.   EP3593678 B   2021/34   EN 

(54) AUTOMAT ZA KAFU 

COFFEE MACHINE 

(73) RESEARCH, INVESTMENT & DEVELOPMENT 

S.A.L. (HOLDING), JR Center, 6th Floor, Jaleldib 

Highway, Beirut, LB 

(72) AL NAJJAR, George Michel, Fanar-Roumieh-

industriel zone, Café Najjar Buildi, Beirut, LB 

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

11000 Beograd 
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(96) 05.10.2011.   19209230.2 

(97) 15.09.2021.   EP3669829 B   2021/37   EN 

(54) PROTETSKI SRČANI ZALISTAK 

PROSTHETIC HEART VALVE 

(73) EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 

One Edwards Way, Irvine, CA 92614, US 

(72) LEVI, Tamir, Edwards Lifesciences One Edwards 

Way, IRVINE, CA California 92614, US; NGUYEN, 

Son, V., Edwards Lifesciences One Edwards Way, 

IRVINE, CA California 92614, US; BENICHOU, 

Netanel, Edwards Lifesciences One Edwards Way, 

IRVINE, CA California 92614, US; MAIMON, David, 

Edwards Lifesciences One Edwards Way, IRVINE, CA 

California 92614, US; YOHANAN, Ziv, Edwards 

Lifesciences One Edwards Way, IRVINE, CA California 

92614, US; GUROVICH, Nik, Edwards Lifesciences 

One Edwards Way, IRVINE, CA California 92614, US; 
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Larisa, Edwards Lifesciences One Edwards Way, 

IRVINE, CA California 92614, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  A61F 13/15 (2006.01)

 A61F 13/53 (2006.01)

 A61F 13/532 (2006.01)

 A61F 13/533 (2006.01) 

(11) 62494 B1 

(21) P-2021/1312 (22) 02.03.2017. 

(30) IT  02.03.2016.  UB20161229 

(86) WO 02.03.2017.   PCT/IB2017/051216 

(87) WO 08.09.2017.   WO 2017/149487 

(96) 02.03.2017.   17718407.4 

(97) 28.07.2021.   EP3423012 B   2021/30   EN 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

UPIJAJUĆEG ELEMENTA ZA SANITARNE 

PROIZVODE 

APPARATUS AND METHOD OF 

MANUFACTURING OF AN ABSORBENT 

ELEMENT FOR SANITARY PRODUCTS 

(73) TEXOL S.R.L., Via Corradino D'Ascanio 3,  

65020 Alanno (PE), IT 

(72) DI BERARDINO, Marino, Via Cento Croci 13, 

66010 Roccamontepiano (CH), IT; DI BERARDINO, 

Fabio, Via Cento Croci 16, 66010 Roccamontepiano 

(CH), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 
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(51)  A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01)
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 A61P 25/36 (2006.01) 

(11) 62505 B1 
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(30) US  19.09.2011.  201161536180 P 
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(54) SUBLINGVALNE TABLETE OTPORNE NA 

ZLOUPOTREBU KOJE SADRŽE BUPRENORFIN 
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SUBLINGUAL ABUSE-RESISTANT TABLETS 

COMPRISING BUPRENORPHINE AND NALOXONE 

(73) OREXO AB, Box 303, 751 05 Uppsala, SE 
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11040 Beograd 
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Massachusetts 02116-5296, US; HAO, Ming-Hong, 138 

Quincy Shore Drive 173, Quincy, Massachusetts 02171, 

US; KORPAL, Manav, 18 Myrtle Street, Winchester, 

Massachusetts 01890, US; NYAVANANDI, Vijay, 
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560078, IN; SMITH, Peter, Gerard, 173A Franklin 

Street, Arlington, Massachusetts 02474, US; WANG, 

John, 2 Governor's Drive, Andover, Massachusetts 

01810, US; ZHENG, Guo Zhu, 14 Meriam Street, 

Lexington, Massachusetts 02420, US; ZHU, Ping, 44 

Coolidge Farm Road, Boxborough, Massachusetts 

01719, US 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  A61K 31/506 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 47/02 (2006.01)

 A61P 9/10 (2006.01) 

(11) 62465 B1 

(21) P-2021/1286 (22) 27.02.2017. 

(30) SE  29.02.2016.  1650260 

(86) WO 27.02.2017.   PCT/SE2017/050183 

(87) WO 08.09.2017.   WO 2017/151043 

(96) 27.02.2017.   17760399.0 

(97) 21.07.2021.   EP3423060 B   2021/29   EN 

(54) IMATINIB ZA UPOTREBU U LEČENJU 

MOŽDANOG UDARA 

IMATINIB FOR USE IN THE TREATMENT OF 

STROKE 

(73) HAMRA INVEST AB, Hägervägen 27, 746 34 
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(72) KARRER, WALKER, Reto, Furrenstrasse 11, 6314 

Unterägeri, CH; SCHILLING, Andreas, Flurstrasse 20, 

6332 Hagendorn (ZG), CH 

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

11000 Beograd 
 

(51)  G06T 7/00 (2017.01) (11) 62473 B1 

(21) P-2021/1202 (22) 07.11.2016. 

(30) NZ  05.11.2015.  15713915 

(86) WO 07.11.2016.   PCT/IB2016/056669 

(87) WO 11.05.2017.   WO 2017/077511 

(96) 07.11.2016.   16795434.6 

(97) 30.06.2021.   EP3371774 B   2021/26   EN 

(54) POSTUPAK KVANTIFIKACIJE SNIMKA 

METHOD FOR QUANTIFICATION OF IMAGES 

(73) VOLPARA HEALTH TECHNOLOGIES 

LIMITED, Level 14, 40 Mercer Street, Wellington 6011, NZ 

(72) HIGHNAM, Ralph, 43B Austin Street Mount 

Victoria, Wellington 6011, NZ 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  G10H 1/00 (2006.01)

 A63J 17/00 (2006.01)

 G06K 9/40 (2006.01)

 G10H 1/26 (2006.01) 

(11) 62512 B1 

(21) P-2018/0057 (22) 19.01.2018. 

(43) 31.07.2019. 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA DEŠIFROVANJE I 

TRANSPONOVANJE VIZUELNE U MUZIČKU 

KOMPOZICIJU IZ UMETNIČKE SLIKE 

SYSTEM AND METHOD FOR DECIPHERING AND 

TRANSPOSING VISUAL INTO A MUSICAL 

COMPOSITION FROM AN ARTWORK IMAGE 

(73) MARKOVIĆ, Aleksandar, Primorska 13/3.2,  

11000 Beograd, RS 

(72) MARKOVIĆ, Aleksandar, Primorska 13/3.2,  

11000 Beograd, RS 
 

(51)  H04L 29/06 (2006.01)

 G06F 8/76 (2018.01)

 H04L 12/24 (2006.01)

 H04L 29/08 (2006.01) 

(11) 62444 B1 

(21) P-2021/1263 (22) 10.05.2018. 

(30) CN  13.11.2017.  201711112975 

(86) WO 10.05.2018.   PCT/CN2018/086258 

(87) WO 16.05.2019.   WO 2019/091073 

(96) 10.05.2018.   18875470.9 

(97) 01.09.2021.   EP3713180 B   2021/35   EN 

(54) POSTUPAK ZA ODVOJENO UVOĐENJE 

RSSP-I SIGURNOSNOG PROTOKOLA 

RSSP-I SECURITY PROTOCOL SEPARATE 

DEPLOYMENT METHOD 

(73) CRSC RESEARCH & DESIGN INSTITUTE 

GROUP CO., LTD., Block No. 1, Qichebowuguan 

Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai District, Beijing 

100070, CN 

(72) GUO, Weiwei, Block No.1 Qichebowuguan Nanlu 

Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070, 

CN; LIU, Zhen, Block No.1 Qichebowuguan 

NanluFengtai Science Park Fengtai District, Beijing 

100070, CN; WANG, Yimin, Block No.1 

Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai 

District, Beijing 100070, CN; ZUO, Lin, Block No.1 

Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai 
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District, Beijing 100070, CN; HUANG, Yaqian, Block 

No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park 

Fengtai District, Beijing 100070, CN; LI, Qiang, Block 

No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park 

Fengtai District, Beijing 100070, CN; YU, Qing, Block 

No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park 

Fengtai District, Beijing 100070, CN; LIU, Xiaodong, 

Block No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park 

Fengtai District, Beijing 100070, CN 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  H04L 29/06 (2006.01)

 G06F 8/76 (2018.01) 

(11) 62470 B1 

(21) P-2021/1300 (22) 10.05.2018. 

(30) CN  25.10.2017.  201711007878 

(86) WO 10.05.2018.   PCT/CN2018/086259 

(87) WO 02.05.2019.   WO 2019/080478 

(96) 10.05.2018.   18870869.7 

(97) 08.09.2021.   EP3703328 B   2021/36   EN 

(54) POSTUPAK RAZDVAJANJA I 

IMPLEMENTACIJE RSSP-II SIGURNOSNOG 

PROTOKOLA 

RSSP-II SECURITY PROTOCOL SEPARATION AND 

DEPLOYMENT METHOD 

(73) CRSC RESEARCH & DESIGN INSTITUTE 

GROUP CO., LTD., Block No. 1, Qichebowuguan 

Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai District,  

Beijing, 100070, CN 

(72) WANG, Yimin, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu 

Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070, 

CN; LIU, Zhen, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu 

Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070, 

CN; ZUO, Lin, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu 

Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070, 

CN; GUO, Weiwei, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu 

Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070, 

CN; HUANG, Yaqian, Block No. 1 Qichebowuguan 

Nanlu Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 

100070, CN; MENG, Qingyao, Block No. 1 

Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai 

District, Beijing 100070, CN; LIU, Xiaodong, Block No. 

1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai 

District, Beijing 100070, CN; YE, Feng, Block No. 1 

Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai 

District, Beijing 100070, CN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  H04N 19/52 (2014.01)

 H04N 19/436 (2014.01) 
(11) 62478 B1 

(21) P-2021/1301 (22) 02.11.2012. 

(30) CN  11.11.2011.  201110357726 

(86) WO 02.11.2012.   PCT/CN2012/083969 

(87) WO 16.05.2013.   WO 2013/067899 

(96) 02.11.2012.   12847701.5 

(97) 04.08.2021.   EP2779642 B   2021/31   EN 

(54) POSTUPAK ZA KODIRANJE/DEKODIRANJE 

SLIKA VIDEO SIGNALA I UREĐAJ 

VIDEO IMAGE CODING/DECODING METHOD 

AND DEVICE 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 

Administration Building, Bantian, Longgang District, 

Shenzhen, Guangdong 518129, CN 

(72) WEN, Xing, Huawei Administration Building 

Bantian Longgang, Shenzhen Guangdong 518129, CN; 

AU, Oscar, The Hong Kong University of Science and 

Technology Clear Water Bay Kowloon, Hong Kong, 

CN; YANG, Haitao, Huawei Administration Building 

Bantian Longgang, Shenzhen Guangdong 518129, CN; 

ZHOU, Jiantong, Huawei Administration Building 

Bantian Longgang, Shenzhen Guangdong 518129, CN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  B21F 1/06 (2006.01)

 B21F 11/00 (2006.01)

 B21F 45/00 (2006.01) 

(11) 53224 B2 

(21) P-2013/0106 (22) 21.03.2013. 

(43) 28.06.2013. 

(54) MAŠINA ZA OBLIKOVANJE I SEČENJE 

OPRUŽNE ŽICE OD NERĐAJUĆEG ČELIKA SA 

NAMOTANOG KALEMA I ŽICA OD 

NERĐAJUĆEG ČELIKA ZA SEKAČE SIRA 

MACHINE FOR SHAPING AND CUTTING 

STAINLESS STEEL SPRING WIRE FROM WINDED 

COIL AND STAINLESS STEEL WIRE FOR CHEESE 

CUTTERS 

(73) PRVULOVIĆ, Zoran, Radoja Dakića 49/36,  

18000 Niš, RS 

(72) PRVULOVIĆ, Zoran, Radoja Dakića 49/36,  

18000 Niš, RS 
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT 

(B1, B2) 
 

 

(51)  C07D 403/12 (2006.01)

 A61K 31/40 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 207/14 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01)

 C07D 401/14 (2006.01)

 C07D 403/14 (2006.01)

 C07D 413/12 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 417/12 (2006.01)

 C07D 417/14 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01) 

(11) 61759 B9 

(21) P-2021/0502 

(48) 30.11.2021. 

(22) 24.03.2016. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/11 

Intellectual Property Gazette  2021/11 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

47 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.10.2021 - 15.11. 2021. године: 

 

Патент број 50171 чији је носилац USINOR, 

Immeuble "La Pacific", La Defense 7, 11/13, cours 

Valmy, F-92800 Puteaux, FR, престао је да важи дана 

03.11.2021. године. 

 

Патент број 50410 чији је носилац 

LABORATOIRES THEA, 12 rue Louis Blérot; Zone 

Industrielle du Brézet, F-63100 Clermont-Ferrand, FR, 

престао је да важи дана 14.11.2021. године. 

 

Патент број 50636 чији је носилац 

HEMOFARM KONCERN A.D., Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS, престао је да важи дана 10.11.2021. 

године. 

 

Патент број 50859 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & 

CO.KG, , 55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је да 

важи дана 25.10.2021. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду16.04.2020. - 15.05.2021. године: 

 

Патент број 50711 чији је носилац 

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, DK, 

престао је да важи дана 03.05.2021. године. 

 

Патент број 50992 чији је носилац HAWLE 

ARMATUREN GmbH, Liegnitzer Str. 6, 83395 

Freilassing, DE, престао је да важи дана 09.05.2021. 

године. 

 

Патент број 51277 чији је носилац RIB LOC 

AUSTRALIA PTY.LTD., 587 Grand Junction Road, 

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

18.04.2021. године. 

 

Патент број 51966 чији је носилац 

Gisecke+Devrient Mobile Security GmbH, , 

Prinzregentenstrasse 159, , 81677 München, DE, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Патент број 52115 чији је носилац IMMATICS 

BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15, 

72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана 

24.04.2021. године. 

 

Патент број 52430 чији је носилац 

LONDONPHARMA LTD., Norwich Bioincubator 

Norwich Research Park, Colney Lane, Norwich NR4 

7UH, GB, престао је да важи дана 24.04.2021. године. 

 

Патент број 52776 чији је носилац ACR 

AKTIENGESELLSCHAFT (AG), Heiligkreuz 6, 9490 

Vaduz, LI, престао је да важи дана 18.04.2021. 

године. 

 

Патент број 53830 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 

29.04.2021. године. 

 

Патент број 53872 чији је носилац IMMATICS 

BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15, 

72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана 

15.05.2021. године. 

 

Патент број 54151 чији је носилац BERLON 

INTERNATIONAL LIMITED, Milton Park, Stroude 

Road, Egham, Surrey, TW20 9EL, UK, престао је да 

важи дана 06.05.2021. године. 

 

Патент број 54398 чији је носилац SPROUT 

PHARMACEUTICALS, INC., 4208 Six Forks Road, 

Suite 1010, Raleigh, NC 27609, US, престао је да важи 

дана 08.05.2021. године. 

 

Патент број 54719 чији је носилац WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich, 

DE, престао је да важи дана 22.04.2021. године. 

 

Патент број 54733 чији је носилац OSE 

IMMUNOTHERAPEUTICS, 22 boulevard Benoni 

Goullin , 44200 Nantes, FR, престао је да важи дана 

20.04.2021. године. 

 

Патент број 54734 чији је носилац 

HENRIKSEN, Niels, Christian, Søndergårdsvej 7, 4320 

Lejre, DK; JH CONSULTING V/JØRGEN 

HENRIKSEN, Kampevej 9, 4330 Hvalsø, DK, престао 

је да важи дана 18.04.2021. године. 

 

Патент број 54736 чији је носилац POXEL 

SAS, 200 Avenue Jean Jaures, 69007 Lyon, FR, престао 

је да важи дана 25.04.2021. године. 
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Патент број 55109 чији је носилац 

CHRYSOPOEIA S.R.L., Via Enrico Mattei 10, 20010 

Pogliano Milanese , IT, престао је да важи дана 

10.02.2021. године. 

 

Патент број 55367 чији је носилац POLSKA 

WYTWORNIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH 

S.A., Ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, PL, престао је 

да важи дана 08.05.2021. године. 

 

Патент број 55396 чији је носилац TIGER 

COATINGS GMBH & CO. KG, Negrellistrasse 36, 

4600 Wels, AT, престао је да важи дана 01.05.2021. 

године. 

 

Патент број 55642 чији је носилац BURCON 

NUTRASCIENCE (MB) CORP., 1388 Waller Avenue, 

Winnipeg, Manitoba R3T 1P9, CA, престао је да важи 

дана 10.05.2021. године. 

 

Патент број 55844 чији је носилац ELAN, 

D.O.O., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, SI, 

престао је да важи дана 01.05.2021. године. 

 

Патент број 56177 чији је носилац SANOFI, 

54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 26.04.2021. године. 

 

Патент број 56243 чији је носилац DAIICHI 

SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihonbashi 

Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP, престао је да 

важи дана 24.04.2021. године. 

 

Патент број 56280 чији је носилац RIMMER, 

Karl, Oberdorferweg 3, 9231 Köstenberg, AT, престао 

је да важи дана 07.05.2021. године. 

 

Патент број 56313 чији је носилац F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH, престао је да важи дана 30.04.2021. 

године. 

 

Патент број 56433 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,  

Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 

29.04.2021. године. 

 

Патент број 56441 чији је носилац 

SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE, 

престао је да важи дана 28.04.2021. године. 

 

Патент број 57195 чији је носилац NISSHIN 

STEEL CO., LTD., 4-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-

ku, Tokyo 100-8366, JP, престао је да важи дана 

15.05.2021. године. 

 

Патент број 57211 чији је носилац SCHREDER 

S.A., Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles (Brussels), 

BE, престао је да важи дана 28.04.2021. године. 

 

Патент број 57506 чији је носилац PHARIS 

BIOTEC GMBH, Feodor-Lynen-Strasse 31, 30625 

Hannover, DE, престао је да важи дана 01.05.2021. 

године. 

 

Патент број 57546 чији је носилац GRANGER, 

Maurice, Urb. aldeia coelha, Vila Beatriz LT 3, 

Albufeira 8200-385, PT, престао је да важи дана 

14.05.2021. године. 

 

Патент број 57685 чији је носилац JULIO 

BERKES S.A., Avenida General Rondeau, 1950, 11800 

Montevideo, UY, престао је да важи дана 15.05.2021. 

године. 

 

Патент број 57816 чији је носилац KARUS 

THERAPEUTICS LIMITED, Genesis Building, Library 

Avenue, Harwell Campus, Oxfordshire OX11 0SG, GB, 

престао је да важи дана 13.05.2021. године. 

 

Патент број 57952 чији је носилац KAIMANN 

GMBH, Hansastraße 2-5, 33161 Hövelhof, DE, престао 

је да важи дана 08.05.2021. године. 

 

Патент број 58194 чији је носилац 

EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL 

CORPORATION, 6 Floor, No. 77, Sec. 2, Tun Hua 

South Road, 106 Taipei City, TW, престао је да важи 

дана 05.05.2021. године. 

 

Патент број 58434 чији је носилац 

UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH 

FOUNDATION, INC., 223 Grinter Hall, Gainesville, FL 

32611-5500, US, престао је да важи дана 23.04.2021. 

године. 

 

Патент број 58476 чији је носилац 

GUANGZHOU CELLPROTEK PHARMACEUTICAL 

CO., LTD., G401-415, 3 Lanyue Road, International 

Business Incubator, Guangzhou Science City, 

Guangzhou, Guangdong 510663, CN, престао је да 

важи дана 15.04.2021. године. 

 

Патент број 58591 чији је носилац 

WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO. KG, 

Klingenbergstrasse 16, 32758 Detmold, DE, престао је 

да важи дана 24.04.2021. године. 

 

Патент број 58735 чији је носилац TILLOTTS 

PHARMA AG, Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, CH, 

престао је да важи дана 30.04.2021. године. 
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Патент број 58872 чији је носилац ITCICO 

SPAIN, S.L., Calle Unión n. 2 - B, Planta 4 (Quetglas - 

Vives Asesores), 07001 Palma de Mallorca, ES, престао 

је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Патент број 58878 чији је носилац CHT R. 

BEITLICH GMBH, Bismarckstrasse 102, 72072 

Tübingen, DE, престао је да важи дана 16.04.2021. 

године. 

 

Патент број 59124 чији је носилац NOVO 

NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, DK, 

престао је да важи дана 23.04.2021. године. 

 

Патент број 59253 чији је носилац 

LEGOCHEM BIOSCIENCES, INC., 8-26, 

Munpyeongseo-ro,  Daedeok-gu, Daejeon 34302, KR, 

престао је да важи дана 09.05.2021. године. 

 

Патент број 59315 чији је носилац SAATI 

S.P.A., Via Milano, 14, 22070 Appiano Gentile CO, IT, 

престао је да важи дана 14.05.2021. године. 

 

Патент број 59318 чији је носилац 

LALOŠEVIĆ, Milan, Visokog Stevana 21, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 22.04.2021. 

године. 

 

Патент број 59346 чији је носилац AGC 

GLASS EUROPE, Avenue Jean Monnet, 4, 1348 

Louvain-La-Neuve, BE, престао је да важи дана 

08.05.2021. године. 

 

Патент број 59351 чији је носилац HERMES 

ARZNEIMITTEL GMBH, Georg-Kalb-Str. 5-8, 82049 

Pullach, DE, престао је да важи дана 16.04.2021. 

године. 

 

Патент број 59471 чији је носилац IMMATICS 

BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15, 

72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана 

09.05.2021. године. 

 

Патент број 59511 чији је носилац JANSSEN 

BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, 

PA 19044, US, престао је да важи дана 30.04.2021. 

године. 

 

Патент број 59697 чији је носилац TILLOTTS 

PHARMA AG, Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, CH, 

престао је да важи дана 30.04.2021. године. 

 

Патент број 60079 чији је носилац 

GEBRÜDER DORFNER GMBH & CO. KAOLIN- 

UND KRISTALLQUARZSAND-WERKE KG, 

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

дана 09.05.2021. године. 

 

Патент број 60082 чији је носилац 

SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE, 

престао је да важи дана 28.04.2021. године. 

 

Патент број 60086 чији је носилац ECOSTAR 

S.R.L., Via L. da Vinci 3, 36066 Sandrigo,(Vicenza), IT, 

престао је да важи дана 23.04.2021. године. 

 

Патент број 60607 чији је носилац SCHREDER 

S.A., Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles (Brussels), 

BE, престао је да важи дана 28.04.2021. године. 

 

Патент број 60633 чији је носилац 

POLYGREEN SRL, Via Colombare di Castiglione 81/E, 

25015 Desenzano del Garda, IT, престао је да важи 

дана 03.05.2021. године. 

 

Патент број 60766 чији је носилац ARSENAL 

FIREARMS FINANCE LIMITED, Tortola Aleman, 

Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, Road 

Town, P.O. Box 3175, VG, престао је да важи дана 

21.04.2021. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.10.2021. - 15.11.2021. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

52773 промењена је у DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 

ANDJELKOVIĆ AL DOO BEOGRAD, VINČA, ул. 

Бабин луг 5е, Винча, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54821 промењена је у TRIMO D.O.O., Prijateljeva 

cesta 12, 8210 Trebnje, SI; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56783 промењена је у ALNYLAM 

PHARMACEUTICALS, INC., 675 West Kendall Street, 

Henri A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

58379 промењена је у JIANGSU HUIFENG BIO 

AGRICULTURE CO., LTD., Floor 17 Register 

Department of Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd. 

1 Yingbin Road, North New District of Dafeng 

Yancheng, 224100, Jiangsu , CN; 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 52773 извршен је пренос на 

ANDJELKOVIĆ AL I PVC DOO BEOGRAD-VINČA, 

ул. Бабин луг 5е, Винча, 11000 Београд, RS; 

 

За патент бр. 55104 извршен је пренос на 

UNION THERAPEUTICS A/S, Tuborg Havnevej 18, 

2900 Hellerup, DK; 

 

За патент бр. 56285 извршен је пренос на 

VIROPHARMA BIOLOGICS LLC, 300 Shire Way, 

Lexington, MA 02421, US; 

 

За патент бр. 58351 извршен је пренос на 

VIROPHARMA BIOLOGICS LLC, 300 Shire Way, 

Lexington, MA 02421, US; 

 

За патент бр. 58379 извршен је пренос на 

ADAMA HUIFENG (JIANGSU) LTD., Weier Road, 

South Area of Ocean Economic Development Zone, 

Dafeng, 224145, Jiangsu , CN; 

 

За патент бр. 58945 извршен је пренос на 

UNION THERAPEUTICS A/S, Tuborg Havnevej 18, 

2900 Hellerup, DK; 

 

За патент бр. 59871 извршен је пренос на 

ALTAVANT SCIENCES GMBH, Viaduktstrasse 8, 

4051 Basel, CH; 

 

За патент бр. 60510 извршен је пренос на 

JANSSEN PHARMACEUTICA NV, Turnhoutseweg 

30, B-2340 Beerse, BE; 

 

За патент бр. 61341 извршен је пренос на BHS 

CORRUGATED MASCHINEN- UND 

ANLAGENBAU GMBH, Paul-Engel-Strasse 1, 92729 

Weiherhammer, DE; 

 

За патент бр. 61773 извршен је пренос на 

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-Strasse 

84, 4052 Basel, CH; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
 године 

  

Eвропски патент EP2010601 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 51159, носиоца DEUTSCHE 

AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN 

STIFTUNG & CO.KG., Rossdörfer Strasse 50, 64372 

Ober-Ramstadt, DE, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2302131 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 52371, носиоца OMYA 

INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42 , 4665 

Oftringen , CH, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2236155 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 52400, носиоца NOVARTIS VACCINES 

AND DIAGNOSTICS GMBH, Emil-von-Behring-

Strasse 76, 35041 Marburg, DE, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP2306988 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 52662, носиоца DR. FALK PHARMA 

GmbH, Leinenweberstr.5, 79041 Freiburg, DE, нису 

имали дејства од почетка.  
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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-2021/0011 (11) 2021/0011 

(22) 15.10.2021. (13) I1 

(71) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 

Parsippany, New Jersey 07054, US 

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

11000 Beograd, RS 

(68) 59297 

(54) PARAZITICIDALNE KOMBINACIJE 

SPIROCIKLIČNOG IZOKSAZOLINA 

(92) 323-01-00475-20-001  29/06/2021  RS; 323-01-

00476-20-001  29/06/2021  RS; 323-01-00477-20-001  

29/06/2021  RS; 323-01-00478-20-001  29/06/2021  RS 

and 323-01-00479-20-001  29/06/2021  RS 

(95) SAROLANER, MOKSIDEKTIN, PIRANTEL-

EMBONAT 

 

(21) SDZ-2021/0012 (11) 2021/0012 

(22) 18.10.2021. (13) I1 

(71) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056, Bazel, CH 

(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd, RS 

(68) 54476 

(54) DERIVATI 1-((5-HETEROARILTIAZOL-2-

IL)AMINOKARBONIL)PIROLIDIN-2-

KARBOKSAMIDA KAO INHIBITORI 

FOSFATIDILINOZITOL 3-KINAZE (PI3K) KORISNI 

U TRETMANU PROLIFERATIVNIH OBOLJENJA 

(92) 515-01-03418-20-001  10/06/2021  RS; 515-01-

03419-20-001   10/06/2021  RS and 515-01-03420-20-

001  10/06/2021  RS 

(95) ALPELISIB ILI NJEGOVA SO 
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection 

Certificate Granted 
 

 

(21) SDZ-2020/0004 

 

(11) 62 

(22) 15.7.2020. (13) I2 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 51978 

(54) FUNGICIDNE SMEŠE 

(92) 321-01-2168/2019-11  03/03/2020  RS  

(95) PROTIOKONAZOL I BENZOVINDIFLUPIR 

(KOMBINACIJA BENZOVINDIFLUPIRA I 

PROTIOKONAZOLA U SVIM FORMAMA 

ZAŠTIĆENIM OSNOVNIM PATENTOM) 

(94) 5 godina. 

 

(21) SDZ-2018/0015 (11) 63 

(22) 3.8.2018. (13) I2 

(73) GILEAD PHARMASSET LLC, 333 Lakeside 

Drive, 94404 Foster City, California, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd, RS 

(68) 54207 

(54) KONDENZOVANI IMIDAZOLILIMIDAZOLI 

KAO ANTIVIRALNA JEDINJENJA 

(92) 515-01-02088-17-001  06/07/2018  RS  

(95) VELPATASVIR 

(94) 7 meseci 20 dana. 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A47F 7/00 (2006.01)

 A47G 25/06 (2006.01) 
(11) 1735 U1 

(21) MP-2021/0082 (22) 25.08.2021. 

(54) ČIVILUK SA KORPOM ZA TORBE I 

KORPOM ZA KIŠOBRANE 

COAT STAND WITH A BAG BASKET AND AN 

UMBRELLA BASKET 

(73) JEVTIĆ, Zoran, Paunova 63, 11040 Beograd, RS 

(72) JEVTIĆ, Zoran, Paunova 63, 11040 Beograd, RS 
 

(51)  A61B 5/245 (2021.01) (11) 1733 U1 

(21) MP-2021/0043 (22) 23.03.2021. 

(54) MATRIČNA ELEKTRODA ZA SELEKTIVNU 

ELEKTRO-STIMULACIJU NERAVA I MIŠIĆA 

MATRIX ELECTRODE FOR SELECTIVE ELECTRO-

STIMULATION OF NERVES AND MUSCLES 

(73) POPOVIĆ, MANESKI, Lana, Veljka Petrovića 41, 

11000 Beograd, RS 

(72) POPOVIĆ, MANESKI, Lana, Veljka Petrovića 41, 

11000, Beograd, RS 
 

(51)  B23K 35/40 (2006.01)

 B21B 1/18 (2006.01)

 B21B 27/02 (2006.01) 

(11) 1737 U1 

(21) MP-2021/0085 (22) 13.09.2021. 

(54) ALAT OD OSAM PARI KALIBRISANIH 

VALJAKA ZA UZDUŽNO KONTINUALNO 

PROFILISANJE USKE ČELIČNE TRAKE I 

FORMIRANJE PUNJENE ŽICE 

А TOOL OF EIGHT PAIRS OF CALIBRATED 

ROLLERS FOR LONGITUDINAL CONTINUOUS 

PROFILING OF A NARROW STEEL STRIP AND 

FORMING OF A FLUX-CORED WIRE 

(73) VELJIĆ, Darko, Branka Ćopića 13/1, 11160 

Beograd/Zvezdara/Mirijevo, RS 

(72) VELJIĆ, Darko, Branka Ćopića 13/1, 11160, 

Beograd/Zvezdara/Mirijevo, RS; BAJIĆ, Nikola, Petra 

Jovanovića 7/25, 11090, Beograd, RS; RAKIN, Marko, 

Marine Veličković 12, 11030, Beograd, RS 
 

(51)  B29C 64/20 (2017.01)

 B33Y 30/00 (2015.01) 
(11) 1734 U1 

(21) MP-2021/0077 (22) 03.08.2021. 

(54) 3D ŠTAMPAČ LAKOAGREGATNOG 

ARMIRANOG BETONA ZA IZRADU 

GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 

3D PRINTER OF LIGHT AGGREGATE 

REINFORCED CONCRETE FOR  CONSTRUCTION 

ELEMENTS PRODUCTION 

(73) NATURA ECO D.O.O., Dragiše Mišovića 169, 

32000 Čačak, RS 

 

(72) LAZOVIĆ, Nemanja, Kneza Miloša 53/28, 32000, 

Čačak, RS; RAJIČIĆ, Bojan, Karađorđeva 193, 32000, 

Čačak, RS; NIČIĆ, Predrag, Ravanička 9/2/121, 21000, 

Novi Sad, RS; REKANOVIĆ, Dejan, Bulevar Evrope 

22/25, 21000, Novi Sad, RS 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  B63H 1/14 (2006.01)

 B63H 1/15 (2006.01)

 B63H 1/26 (2006.01)

 B63H 1/28 (2006.01) 

(11) 1739 U1 

(21)MP-2021/0075 (22) 25.06.2019. 

(54) ANTIVIBRACIONI BRODSKI PROPELER 

ANTI-VIBRATION MARINE PROPELLER 

(73) VELIČKOVIĆ, Aleksandar, Vladimira Tomanovića 

51/52, 11050 Beograd, RS 

(72) VELIČKOVIĆ, Aleksandar, Vladimira Tomanovića 

51/52, 11050, Beograd, RS 
 

(51)  B64C 27/473 (2006.01) (11) 1738 U1 

(21)MP-2021/0056 (22) 20.04.2021. 

(54) KOMPOZITNI SEGMENT LOPATICE 

GLAVNOG ROTORA HELIKOPTERA HT-40 

COMPOSITE SEGMENT OF MAIN ROTOR BLADE 

OF THE HELICOPTER HT-40 

(73) MAKSIMOVIĆ, Stevan, dr Ivana Ribara 87/12, 

11070 Novi Beograd, RS 

(72) MAKSIMOVIĆ, Stevan, dr Ivana Ribara 87/12, 

11070, Novi Beograd, RS; MAKSIMOVIĆ, Mirko, dr 

Ivana Ribara 59/34, 11070, Novi Beograd, RS; 

MAKSIMOVIĆ, VASOVIĆ, Ivana, dr Ivana Ribara 

59/34, 11070, Novi Beograd, RS; MAKSIMOVIĆ, 

Katarina, Diane Budisavljević 12, 11271, Beograd, 

Surčin, RS; JARIĆ, Marko, Vojvode Stepe 148, 11000, 

Beograd, RS 
 

(51)  F16L 27/08 (2006.01)

 F16L 47/06 (2006.01) 
(11) 1736 U1 

(21) MP-2021/0046 (22) 30.03.2021. 

(54) UNIVERZALNA KRIVINA SA UMETKOM 

ZA CEVOVODE MINI HIDROELEKTRANA 

THE UNIVERSAL CURVE WITH INSERT FOR 

PIPELINES OF MINI HYDRO POWER PLANTS 

(73) KARAMARKOVIĆ, Stevan, Jelisavete Načić 7/24, 

11000 Beograd, RS 

(72) KARAMARKOVIĆ, Stevan, Jelisavete Načić 7/24, 

11000, Beograd, RS 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока16.10.2021 - 15.11. 2021. године 

 

Мали патент број 1243 чији је носилац 

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Trg Dositeja 

Obradovića 6, 21000 Novi Sad, RS, престао је да важи 

дана 26.10.2021. 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 (442) 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- 2020-345 (220) 04.03.2020. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Worldwide marketing Services d.o.o., 

Владимира Поповића, Генекс Апар. А108,  

11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвкат Маја Максимовић, Дринчићева 32а, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, жута, зелена, наранџаста, љубичаста, бела.  

(511) 39  пратња путника; ваздушни превоз; превоз 

амбулантним колима; изнајмљивање аутомобила; 

превоз аутомобилом; превоз аутобусом; превоз 

излетничким бродовима; изнајмљивање чамаца; 

ледоломачке услуге; превоз камионом; спасавање 

бродова; услуге превоза робе тегљачем; превоз 

колицима на тегљење; железнички транспорт; 

изнајмљивање коња; испорука пошиљки; паковање 

робе; посредовање у вези са бродовима; 

организовање крстарења;услуге превоза за 

туристичка разгледања; истовар терета; испорука 

робе; складиштење робе; дистрибуција воде; 

дистрибуција електричне енергије; паркирање 

возила; складиштење; изнајмљивање складишта; 

трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе; 

услуге комерцјалног превоза терета; изнајмљивање 

гаража; цевоводни транспорт; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање хладњача за храну; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; транспортне услуге; превоз бродом; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

превоз путника; пилотирање; тегљење; резервисање 

места за путовања; услуге спашавања [транспорт]; 

такси превоз; трамвајски превоз; шпедиција; 

поморски превоз; превоз блиндираним колима; 

превоз туриста; превоз и складиштење отпада; 

селидбене услуге; складиштење чамаца, бродова; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

услугама шпедиције; посредовање у транспорту; 

услуге возача; курирске услуге [достава пошиљки 

или робе]; пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање 

ронилачких одела; изнајмљивање контејнера за 

складиштење; изнајмљивање пртљажника за кров на 

возилима; спасилачке операције [у транспорту ]; 

резервација превоза; путничке резервације; подводна 

спасавања; умотавање, амбалажирање, робе; достава 

порука [курирска служба]; достава новина; достава 

робе наручене поштом; испорука енергије; 

изнајмљивање тркачких аутомобила; изнајмљивање 

инвалидских колица; услуге лучких радника; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената; лансирање сателита за друге; испорука 

цвећа; франкирање поште; пружање информација о 

саобраћају; изнајмљивање замрзивача; услуге 

флаширања [пуњења боца]; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; изнајмљивање 

ваздухоплова; превоз робе баржама; изнајмљивање 

путничких аутобуса; изнајмљивања мотора 

ваздухоплова; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

изнајмљивање навиогационих система; паковање 

поклона; изнајмљивање трактора; прикупљање 

рециклираних производа [транспорт]; изнајмљивање 

електричних винских подрума [фрижидера]; 

допуњавање банкомата готовином; услуге заједничког 

коришћења аутомобила [кар шеринг]; допуњавање 

аутомата за продају.  
 

(210) Ж- 2020-2315 (220) 29.12.2020. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Bulat Shagzhin, Гробљанска 16г, 23205,  

Бело Блато, RS 

(740) Адвокат Татјана Жунић Марић, Позоришни трг 

7/6а, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.01.10; 05.01.11; 05.01.14; 05.01.16; 26.11.08; 

27.05.01; 29.01.03  

(591) зелена, бела.  

(511) 1  бактеријски препарати, осим за употребу у 

медицини и ветерини; витамини за употребу у 

производњи додатака исхрани; витамини за употребу 

у производњи козметике;  антиоксиданти за 

употребу у производњи козметике; антиоксиданти за 

употребу у производњи додатака исхрани; протеини 

за употребу у производњи додатака исхрани.  



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/11 

Intellectual Property Gazette  2021/11 

58 ЗИС / RS / IPO 

 

3  фитокозметички препарати; биљни екстракти за 

козметичке намене; козметичке креме; масти за 

козметичку употребу; сапун; козметички препарати 

за купање; козметика; уља за козметичку употребу; 

козметички препарати за негу коже; помаде за 

козметичку употребу; козметички препарати; 

препарати за негу ноктију. 

5  витамински препарати; дезинфекциони сапуни; 

медицински сапуни; антибактеријски сапуни; масти 

за медицинску употребу; масти против опекотина од 

сунца; фармацеутски препарати за лечење опекотина 

од сунца; тинктуре за употребу у медицини; 

препарати за лечење опекотина; антипаразитски 

препарати; биљни екстракти за медицинске намене; 

препарати за хемороиде; анти-уринарни препарати; 

лековито биље у сушеном или конзервисаном 

облику,  додаци исхрани; препарати за третман акни; 

додаци исхрани са козметичким дејством.   
 

(210) Ж- 2021-182 (220) 04.02.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Дејан Црнић, Бранка Радичевића 20,  

22000, Сремска Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.01.12; 26.11.07; 27.05.08; 28.05.00; 

29.01.07; 29.01.08  

(511) 43  угоститељство (храна и пиће).  
 

(210) Ж- 2021-337 (220) 02.03.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) WIENERBERGER DOO KANJIŽA, 

Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS 

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

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) 19  кровне плочице, неметалне.  

(210) Ж- 2021-338 (220) 02.03.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) 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) 19  кровне плочице, неметалне.  
 

(210) Ж- 2021-339 (220) 02.03.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) 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) 19  кровне плочице, неметалне.  
 

(210) Ж- 2021-457 (220) 16.03.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) SHINING EGO doo BEOGRAD-ZVEZDARA, 

Булевар краља Александра 248а, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош З. Сладић, Шумадијске дивизије 

4/38, 11000, БЕОГРАД 

(540) 

SHINING EGO ...bring yourself to 

shine 

(511) 16  календари  
 

(210) Ж- 2021-619 (220) 07.04.2021. 

(442) 30.11.2021. 
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(731) Perihard inženjering d.o.o., Табановачка 27, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.09; 26.01.15; 26.01.17; 26.01.24; 27.05.01  

(591) Ц-100, М-44, Y-100 ;  Ц-35, М-0, Y-100;  Ц-45, 

М-10, Y-100;  Ц-100, М-44, Y-100   

(511) 16  улошци с мастилом - тонер касете.  

37  услуге инсталирања, одржавања и поправке машина.  

42  услуге ит које се пружају на бази аутсорсинга.  
 

(210) Ж- 2021-905 (220) 15.05.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Иван Ранковић, 25. јуна 7, 14000, Ваљево, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црвена, бела, црна.  

(511) 28  прибор за лов и риболов, нпр. штапови за 

пецање, мреже са дршком за риболов, мамци и 

остали ситан прибор за риболов, ловачке вабилице, 

опрема за спортски риболов.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   
 

(210) Ж- 2021-915 (220) 20.05.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Милан Чабаркапа; Александар Јевремовић; 

Марко Крстић and Електротехнички факултет, 

Универзитет у Београду, Ваљевског одреда 16, 

11000, Београд, RS; Браће Јерковић 185/25, Београд, 

RS; Сарајевска 38/19, 11000, Београд, RS i булевар 

краља Александра 73, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Владимир С. Бошковић, Алексиначких 

рудара 6/2, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 27.05.01  

(511) 42  софтвер у виду сервиса [SaaS]; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; електронско похрањивање података; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; инсталирање 

рачунарског софтвера; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; 

научна истраживања; платформа као услуга [PaaS]; 

одржавање рачунарског софтвера; заштита од 

рачунарских вируса; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; надгледање рачунарских система 

ради откривања кварова; развој рачунарских 

платформи; рачунарство у облаку; саветовање о 

сигурности рачунара.   
 

(210) Ж- 2021-923 (220) 24.05.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) ROAMING SMART SOLUTIONS, Јужни 

булевар 10, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, тамно сива.  

(511) 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, aкумулацију, 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.   
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16  хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за 

канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање 

и материјали за уметнике; кичице; материјали за 

обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.   

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

37  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања у области система техничке заштите, 

односно у области техничког обезбеђења (видео 

надзор, систем заштите од пожара, систем контроле 

приступа, систем детекције метала/експлозива, 

систем за глобално позиционирање лица и покретних 

добара).   

38  услуге телекомуникација.   

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.  

45  правне услуге; сулуге обезбеђења ради физичке 

заштите материјалне имовине и лица; индивидуалне 

и друштвене услуге које пружају други, ради 

задовољавања потреба појединаца у области система 

техничке заштите, односно техничког обезбеђења  

(видео надзор, систем заштите од пожара, систем 

контроле приступа, систем детекције 

метала/експлозива, систем за глобално 

позиционирање лица и покретних добара).   
 

(210) Ж- 2021-989 (220) 01.06.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Урош Томановић, Теодора Драјзера 4-9, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) ЦМYК: 0, 0, 0, 60, РГБ: #848688; ЦМYК: 0, 0, 

0, 100, РГБ: #373435; црвена- ЦМYК: 0, 100, 100, 0, 

РГБ:  #Ф00911; сива-  ЦМYК: 0, 0, 0, 60,РГБ: 

#848688.  

(526) "RING BUS"  

(511) 9  машине за рачунање; акумулатори, 

електрични, за возила; аларми; алармна звона, 

електрична; амперметри; апарат за регулисање 

топлоте; апарати за демагнетизацију магнетних 

трака.ац/дц извори напајања; ац/дц инвертори; ац/дц 

претварачи наизменичне струје у једносмерну; биос 

[основни улазно/излазни системи] софтвер; дц/ац 

инвертори; дц/ац претварачи једносмерне струје у 

наизменичну; дц/дц конвертори; дц/дц претварачи 

ниског профила; дц улази за напајање електричном 

енергијом; дмб [радиодифузија дигиталних 

мултимедијалних сигнала] телевизијски пријемници; 

хдми каблови; лед микроскопи; лоран уређаји за 

навигацију; [пос] терминали; [тфт-лцд] екрани са 

транзистором танког филма и течним кристалима; 

усб адаптери; усб каблови; усб каблови за мобилне 

телефоне; усб картице; усб кључеви за аутоматско 

покретање претходно програмираних урл адреса; усб 

модеми; усб оперативни софтвер; усб флеш меморије 

у облику кредитних картица; усб хардвер; wан 

рутери; wеб камере; x-y плотери; адаптери за усб; 

адаптери за каблове; акцелерометри; аларми за дим; 

аларми за цурење гаса; ампер-сат метри; аналогно-

дигитални претварачи; антене; антенски појачивачи; 

антенски филтери; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за бележење времена; апарати за видео 

мултиплексирање; апарати за даљинско управљање*; 

апарати за детекцију пламена; апарати за дигиталне 

телефонске централе; апарати за евидентирање 

времена и датума; апарати за електричну и 

електронску контролу који се користе уз апарате или 

инсталације за вентилацију; апарати за електричну и 

електронску контролу који се користе уз апарате или 

инсталације за грејање; апарати за електричну и 

електронску контролу који се користе уз апарате или 

инсталације код клима уређаја; апарати за кодирање 

и декодирање; апарати за контролу статичког 

електрицитета; апарати за магнетну резонанцу [мри], 

који нису за медицинску употребу; апарати за 

мерење; апарати за мерење атмосферског кисеоника; 

апарати за мерење брзине; апарати за мерење брзине 

[фотографски]; апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење радијације; апарати за мерење 

радиоактивности; апарати за обраду података; 

апарати за обраду, пренос и чување информација у 

бази података; апарати за обраду текста; апарати за 

обуку; апарати за праћење и снимање рада машина; 

апарати за пренос видео записа; апарати за пренос 

звука; апарати за пренос звука или слике; апарати за 

пренос и репродукцију звука или слике; апарати за 

пренос радио програма и радио-релејних порука; 

апарати за пренос сигнала; апарати за прецизна 

мерења; апарати за пријем и слање радијског 

емитовања; апарати за репродуковање звука; апарати 

за репродукцију звука или слике; апарати за 

сигнализацију у железници, светлосни или 

механички; апарати за снимање звука; апарати за 

снимање звука или слике; апарати за снимање звука 

и слике; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука, слике и података; апарати за 

снимање, пренос или репродукцију информација; 

апарати за снимање слике; апарати за снимање, 
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чување, пренос и репродукцију звука и слике; 

апарати за улаз, излаз, пренос и чување података; 

апарати и инструменти за вагање; апарати и 

инструменти за даљинско управљање; апарати и 

инструменти за електричну и електронску контролу; 

апарати и инструменти за контролу [надзор]; апарати 

и инструменти за мерење и контролу; апарати и 

инструменти за микроскопију; апарати и 

инструменти за микроскопију скенирајућом сондом; 

апарати и инструменти за сигнализацију; апарати и 

рачунари за обраду података; апликације за мобилне 

уређаје које се могу преузети; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

апликацијски софтвер; апликацијски софтвери за 

паметне телефоне; бежичне метеоролошке станице; 

бесплатни софтвер; биоинформатички софтвер; 

биолошки микроскопи; бројачи; ваге; детектори; 

детектори дима; дигиталне метеоролошке станице; 

дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални 

мерачи силе; дигитални микс-пултови; дигитални 

процесори гласовних сигнала; дигитални процесори 

звука; дигитални процесори сигнала; дигитални 

термостати за контролу климатизације; електричне и 

електронске инсталације за видео надзор; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електрични извори напајања; 

електронска табла за приказ порука; електронске 

базе података снимљене на рачунарским медијима; 

електронске ваге; електронске картице са чипом; 

електронски апарати за бежични пријем, 

складиштење и пренос података и порука; 

електронски апарати за даљинско управљање 

сигналима; електронски механизми за закључавање 

сефова; електронски нумерички дисплеји; 

електронски регулатори електричне енергије; 

електронски рекламни екрани; електронски системи 

за контролу машина; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; електронски уређаји за 

надзор; електронски уређаји за обраду података; 

електронски уређаји за обраду слике; електронски 

уређаји за приказивање резултата; електронски 

уређаји за телекомуникацију; електронски читачи 

картица; ендоскопске камере у индустријске сврхе; 

енергетски претварачи; етернет адаптери; етернет 

каблови; етернет картице; етернет прекидачи; 

етернет примопредајници; етернет репетитори; 

етернет управљачки склопови; етикете са 

интегрисаним чиповима за идентификацију радио 

фреквенција [рфид]; етикете са кодовима које се 

могу очитавати машински; интерактивни 

мултимедијални програми за рачунарске игре; 

интерактивни мултимедијални рачунарски програми; 

интерактивни мултимедијални софтвер за игре; 

интерактивни рачунарски софтвер; интерактивни 

терминали са екранима осетљивим на додир; 

интернет сервери; интернет телефони; интерфејси за 

рачунаре; интранет сервери; јединице за видео 

приказ; јединице за електрично напајање; јединице 

за надзор напона; компаратор; компјутерски 

програми за приступање интернету и коришћење 

интернета; компјутерски хардвер; кориснички 

приручници за рачунар у електронском формату; 

микроскопи; мини рачунари; модули интегрисаних 

кола; носиви монитори са видео дисплејем; носиви 

рачунари; оперативни софтвер за виртуелну 

приватну мрежу [впн]; оперативни софтвер за 

локалне мреже [лан]; оперативни софтвер за мрежу 

широког подручја [wан]; оперативни софтвер 

сервера за приступ мрежи; панели за дистрибуцију 

електричне енергије; периферна опрема за рачунаре 

и опрему за обраду података; поларизујући 

микроскопи; помоћни програми за спровођење 

дијагностике рачунарског система; помоћни 

рачунарски програми за компресију података; 

помоћни рачунарски програми за руковођење 

датотекама; помоћни рачунарски програми који се 

могу преузети; помоћни рачунарски софтвери, који 

се могу преузети; преносиви рачунари; претварачи; 

програми за мрежне оперативне системе; програми 

за обраду података; програми за обраду података 

снимљени на машински читљиве носаче података; 

програми оперативног система; рачунари; 

рачунарски програми за обраду података; 

рачунарски програми за омогућавање контроле 

приступа или улаза; рачунарски програми за 

повезивање са удаљеним рачунарима и рачунарским 

мрежама; рачунарски програми за употребу у 

телекомуникацијама; рачунарски програми и 

софтвер; рачунарски програми [софтвер]; рачунарски 

системи; рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за 

употребу у аутоматизацији и управљању пословним 

процесима; рачунарски софтвери за блокчејн анализу 

података (класа 9); рачунарски софтвери за блокчејн 

међутрансфере; рачунарски софтвери за блокчејн 

мобилне апликације и новчанике; рачунарски 

софтвери за блокчејн технологију; рачунарски 

софтвери за блокчејн технологију и криптовалуте; 

рачунарски софтвери за интеракцију са блокчејн 

платформама; рачунарски хардвер и фирмвер; 

регулатори напона; регулатори светла; регулатори 

снаге светла, електрични; ручни рачунари; системи 

за гашење пожара; системи за јавно обраћање; 

системи за обраду података; софтвер; софтвер за 

графичко корисничко окружење (интерфејс); 

софтвер за надзор индустријског процеса; софтвер за 

обраду слика, графика и текстова; софтвер за 

рачунарске оперативне системе; софтвери за 

анализирање говора; софтвери за анализирање лица; 

софтвери за интерфејс рачунара; софтвери за 

паметне телефоне; софтвери за препознавање гласа; 

софтвери за препознавање лица; софтвери за 

препознавање покрета; софтвери за препознавање 
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слике; софтвери за распознавање гласа; стабилизатори 

напона; стабилизатори напона струје; струјни адаптери; 

струјни контролери; струјни разделници; 

телекомуникацијска опрема; телекомуникацијске 

машине и апарати; термостати; упуства за рад и 

употребу за рачунаре у дигиталном формату; упуства за 

рад и употребу за рачунарски софтвер у дигиталном 

формату; упуства за рад и употребу за рачунарски 

софтвер у дигиталном формату на цд-ром-овима; 

упуства за рад и употребу у дигиталном формату; 

уређаји за даљинско отварање и затварање врата; уређаји 

за преклапање аудио сигнала; уређаји за пренос и пријем 

даљинског преноса; уређаји за репродукцију видео 

садржаја; уређаји за репродукцију за носаче звука и 

слике; уређаји за синхронизацију звука; уређаји за 

снимање, пренос и репродукцију звука и слике; услужни 

рачунарски програми; фотонапонски инвертери; 

фотонапонски модули; чворишта за рачунарске мреже; 

чворишта, прекидачи и рутери за рачунарске мреже.  

35  ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; вођење књига [књиговодство]; 

компјутерско управљање подацима; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању].  

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарског 

софтвера; дизајнирање рачунарских система; 

електронско похрањивање података; енергетска 

ревизија; инжењерске услуге; инсталирање 

рачунарског софтвера; научна истраживања; 

платформа као услуга [PaaS]; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; рачунарско 

програмирање; рачунарство у облаку; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; развој 

рачунарских платформи; пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника; пружање информација у 

вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из 

области комјутерске технологије; саветодавне услуге 

из области телекомуникационе технологије; 

саветодавне услуге из области технологије; софтвер 

у виду сервиса [SaaS]; услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга.  
 

(210) Ж- 2021-1137 (220) 29.06.2021. 

(442) 30.11.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LAGUNA SWIFT  

(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- 2021-1331 (220) 29.07.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO 

MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска бб, 22300, 

Стара Пазова, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.17; 26.04.19; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01  
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(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.  

20  шипке за завесе (гарнишне); шине за завесе 

(гарнишне); завеса од перли, украсна; параван, 

преграда (намештај); кукице за завесе; текстилне 

ролетне за прозоре, унутрашње; простирке за 

спавање; покретне преграде; папирне ролетне; 

застори; унутрашњи прозорски застори; унутрашње 

прозорске ролетне; завесе од бамбуса; навлаке за 

одећу; столице за лежање (лигештули); држачи 

завеса, који нису од текстила; прекривачи, јоргани, 

јастуци за кревете, осим постељине; алке за завесе; 

завесе од плетеног дрвета (покућство); ременице од 

пластике за завесе; шнале и траке за држање завеса; 

плочасте унутрашње ролетне; унутрашње ролетне од 

летвица; ролетне (унутрашње прозорске) (за 

замрачење) (намештај).  

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.  

24  тканине од вештачке свиле; туш завесе од 

текстила или пластике; завесе од текстила или 

пластике; текстилни прекривачи за намештај 

(непричвршћени); тканине за текстилну употребу; 

прекривачи за јастуке; ћебад за кревете; стони 

подметачи од текстила; декоративна тканина за 

постељину, замена за јастук; зидна таписерија од 

текстила; подметачи од текстила; памучне тканине, 

платно; мрежасте завесе; зефир (тканина); тафт 

(тканина); завесе за врата; јастучнице; мреже за 

комарце; пешкири од текстила; навлаке; застори; 

поставе (текстилне); чаршави (текстилни); држачи 

завеса од текстилних материјала; јака памучна 

тканина за завесе; прекривачи за столове (који нису 

од папира); навлаке (ланене); покривачи за душеке; 

прекривачи за кревете; простирке за кревете; 

памучне тканине; текстилни материјал; платна, 

тканине; влакна за тапацирање.  

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- 2021-1369 (220) 05.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK 

ANONİM ŞİRKETİ, Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001, 

Merkez - Kütahya, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.03; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, бела, црна.  

(511) 21  кућне потрепштине; кухињски прибори; 

прибори за кување, не-електрични; сервиси [посуђе]; 

лонци; кухињско посуђе; тигањи; шерпе; отварачи за 
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флаше, електрични и неелектрични; саксије; сламке 

за пиће; статуе од порцелана, керамике, печене 

глине, теракоте или стакла; фигурине од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; вазе; 

шољице; уметничка дела од порцелана, керамике, 

печене глине, теракоте или стакла; стакло, 

необрађено или полуобрађено [осим грађевинског 

стакла]; мозаици од стакла, који нису за 

грађевинарство; стаклени прах за украшавање; 

стаклена вуна осим оне за изолацију.  
 

(210) Ж- 2021-1371 (220) 05.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

APRICITY 

(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- 2021-1372 (220) 05.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

 

(731) FUJIAN YESOUL HEALTH TECHNOLOGY 

CO,., LTD, RM-B616 BLDG., NO.1 STRAIT 

ECONOMIC AND TRADE PLAZA, FUZHOU, FREE 

TRADE ZONE, FUZHOU, CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.03.09; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 28  лопте за игру; штапови за игре; собни 

бицикли за вежбање; справе за физичко вежбање; 

справе за вежбање(развлачење); ролери за собне 

бицикле за вежбање; делтаплани; стартни блокови за 

спортове; стоне игре; играчке; апарати за игре; 

штитници за зглобове(спортска опрема); штитници 

за колена(спортска опрема); апарати и машине за 

куглање; тегови за вежбање; машине за физичке 

вежбе; базени за пливање(за играње); заштитни 

јастучићи(делови спортске опреме); мушки атлетски 

суспензори(спортска опрема); појасеви за вежбање за 

сужење струка.  
 

(210) Ж- 2021-1374 (220) 06.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Петковић Александра, Ћирила и Методија 

17/17, 18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 26.04.15; 26.05.04; 26.05.06; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03  

(591) светло зелена, тамно зелена.  

(511) 44  услуге опште медицине; услуге квантне 

медицине; услуге хомеопатије; услуге акупунктуре; 

услуге педијатрије; услуге пулмологије; услуге 

дерматологије;  услуге естетске дерматологије, 

услуге  антиагинг медицине.   
 

(210) Ж- 2021-1377 (220) 06.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.15; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.13; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава, бела, зелена.  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање; етикете и 

налепнице; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за млеко и млечне 

производе, нарочито млеко; јогурт; маслац; 

маргарин; кефир; напитке од млека у којима млеко 

преовлађује; намазне сиреве; беле меке сиреве; 

полутврде сиреве; млеко у праху.  

29  млеко и млечни производи, нарочито млеко; 

јогурт; маслац; маргарин; кефир; напици од млека у 

којима млеко преовлађује; намазни сиреви; бели 

меки сиреви; полутврди сиреви; млеко у праху.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

млеком и млечним производима, нарочито млеком, 

јогуртом, маслацем, маргарином, кефиром, напицима 

од млека у којима млеко преовлађује, намазним 

сиревима, белим меким сиревима, полутврдим 

сиревима, млеком у праху.  
 

(210) Ж- 2021-1380 (220) 06.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ХАСЕНЕ, Ул. Хилма Рожајца бр. 4, 36300, Нови 

Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 03.13.16; 03.13.25; 26.01.02; 27.05.01; 

27.05.08; 29.01.13  

(591) кафена, зелена, окер.  

(511) 16  папир, постери, огласни панои од папира 

или картона, спајалице, албуми, бележнице, нотеси, 

слике, штампани материјал, подупирачи за књиге, 

фасцикле за списе, таблице за писање, писаљке за 

таблице, оловке, новине, периодичне публикације, 

атласи, улазнице, блокови за цртање, блокови 

(канцеларијски материјал), памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, бележнице, лењири, 

угаоници, карте, материјал за обуку, листови папира, 

картон, тубе од картона, каталози, књиге са песмама 

и нотама, кошуљице за списе, омоти за папир, 

фасцикле (канцеларијски материјал), књиге, конусне 

папирне кесе, омоти (канцеларијски материјал), 

корице (канцеларијски материјал), папирне кутије за 

крем, цртежи који се копирају на подлогу, табле за 

цртање, материјали за цртање, инструменти за 

цртање, коверте, папир за увијање, папир за 

паковање, кутије за оловке, фотографије (штампане), 

комплети за цртање, фигурине (статуете) направљене 

од смесе са папиром, формулари (штампани), 

канцеларијски материјал (изузев намештаја), оловке 

од дрвеног угља, географске мапе, глобуси, цртежи, 

скице, штампани роковници, дописнице, 

разгледнице, штампане ствари, штампарски 

комплети, покретни, штампане публикације, 

приручници, папир за писање, оловке за цртање, 

столњаци од папира, књижице, светлећи папир, 

каширани папир, марамице од папира, прекривачи 

столова од папира, школске табле, спајалице, 

канцеларијски материјал, пастел не бојице, кутије са 

бојама (производи се користе у школама), планови, 

пројекти, фасцикле, наливпера, лењири за цртање, 

књиговезачке корице, налив пера и хемијске оловке 

(канцеларијски прибор), магазини (периодични), 

папирне траке, врећице (коверте, кесе) од папира или 

пластике, за паковање, школска опрема (свеске и 

прибор за писање), маркери за књиге, честитке, 

разгледнице, подметачи за сто од папира, поштанске 

марке, фолије, слајдови (канцеларијски материјал), 

лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству, 

лепљиве врпце за папир или употребу у 

домаћинству, алманаси, календари, сликарске 

четкице, самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству, гумице (еластичне траке) за 

канцеларије, портикле од папира, папир од пулпе, 

дрвене масе, кутије од картона или хартије, постоља 

за пера и оловке, омотачи за флаше од папира, 

подметачи за чаше од папира, пластична, мехураста 

амбалажа за паковање или умотавање, заставе (од 

папира), табаци од рецикловане целулозе за 

умотавање, лепак за канцеларије ку или кућну 

употребу, лепкови за канцеларијску или употребу у 

домаћинству, стоне салвете од папира, подметачи од 

папира, угаоници за цртање, држачи за оловке, аташе 

мапе, несесери са прибором за писање, плакати од 

папира или картона, убруси од папира, убруси за 

лице од папира, налепнице, које нису од текстила, 

вискозни папир за умотавање, украсни папир, 

натписи од папира или картона, налепнице 

(канцеларијски прибор), стрипови, папир за 

копирање, музичке честитке, разгледнице, билтени, 

воштани папир, брисачи за табле за писање, папирне 

посуде, колекционарске сличице за размену, које 

нису за играње, маркери, леци, флајери, папирни и 

картонски материјали за паковање (пуњење, 

облагање), ваучери.   

25  капе; чарапе и плетена трикотажа; чизме; мараме; 

шалови; шалови мараме; мале капе за главу; 

кабанице; качкети; шалови; одећа; шешири; пиџаме; 

бадемантили; бандана мараме; костими за 

маскембал; мајице; џепне марамице; пончо; одећа.   
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41  услуге забавних паркова; услуге разоноде; 

организовање такмичења (образовних или забавних); 

забава посредством радија; издавање текстова, осим 

рекламних тесктова; настава, обука; образовне 

услуге; услуге пружања обуке; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; извођење представа уживо; 

организовање спортских такмичења; практична 

настава (обука путем демонстрације); припрема и 

вођење радионица (обука); електронско издаваштво; 

услуге игара пружених онлајн са рачунарске мреже; 

писање текстова.   
 

(210) Ж- 2021-1382 (220) 09.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) G. & G. S.r.l., Via C.A. Pizzardi 50, 40138 

Bologna, IT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

BD BAGGIES 

(511) 25  одећа; одећа за споља; огртачи (одећа); 

кошуље; мајице кратких рукава; поло мајице; 

дуксерице; плетена одећа (одевни предмети); чарапе; 

доњи веш; одећа за плажу; ноћна одећа; обућа; 

покривала за главу; каишеви; шалови и столе; 

кравате; мараме (одевни предмети); марамице 

(одећа); рукавице; одевни предмети који се носе око 

врата; спортска одећа; спортска обућа; спортска 

покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-1420 (220) 16.08.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Marera Construction doo Kraljevo, Ratinska 

broj 15, 36000, Kraljevo, RS 

(740) Адвокат Сања Буквић, Македонска 44,  

11000, Београд-Стари град 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.22; 29.01.01  

(591) светло црвена боја  

(511) 19  бетонски грађевински елементи.  

35  услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте.  

37  грађевински надзор; консултовање у вези са 

надзором грађевинских радова; надзор над рушењем 

зграда; надзор реконструкције зграда; надзор 

реновирања зграда; услуге надзора грађевинских 

радова за грађевинске пројекте; грађевинске услуге; 

саветодавне услуге које се односе на изградњу 

зграда; консултантске и информативне услуге у вези 

са изградњом; изградња и поправка зграда и других 

конструкција; изградња зграда; изградња зграда и 

других конструкција; изградња пословних зграда; 

изградња стамбених зграда; изградња и реновирање 

зграда и других конструкција.  

42  архитектонско планирање; грађевинско 

планирање; планирање зграда и инфраструктурних 

система за зграде; консултантске услуге у области 

архитектуре и грађевинских нацрта; планирање 

техничких пројеката; архитектонске услуге 

пројектовања зграда; услуге пројектовања и 

планирања изградње и консултације које се односе 

на то; грађевинско пројектовање; припрема 

извештаја који се односе на студије техничких 

пројеката за грађевинске пројекте.  
 

(210) Ж- 2021-1503 (220) 01.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) LING MOBILITY SOLUTIONS DOO, Илије 

Гарашанина 12, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Богдан Миленковић, Краљице 

Наталије 23а, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, зелена, плава  

(511) 35  услуге које пружају лица или организације 

чији је главни циљ нарочито помоћ у раду или 

управљању привредним друштвима,  помоћ у вођењу 

послова или комерцијалних функција индустријских 

или трговачких привредних друштава, као и услуге 

које пружају привредна друштва која се баве 

оглашавањем (рекламирањем), тако што за рачун 

других лица комуницирају са јавношћу путем свих 

медија, рекламирајући све врсте роба и услуга.   

39  услуге транспорта људи, животиња или робе са 

једног места на друго железницом, путем, воденим 

путем, ваздухом или цевоводом и услуге нужно 

повезане са таквим траснпортом, као што је 

складиштење робе у свим типовима објеката за 

складиштење, магацинима или другим врстама 

зграда ради њиховог чувања или обезбеђења.  
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(210) Ж- 2021-1523 (220) 03.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, 

Београд 

(540) 

FITOLUX 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1524 (220) 03.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез 

Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17  

(511) 9  батерије електричне за возила; акумулатори 

електрични за возила.  
 

(210) Ж- 2021-1525 (220) 03.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез 

Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, плава  

(511) 9  батерије електричне за возила акумулатори 

електрични за возила.  
 

(210) Ж- 2021-1549 (220) 07.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52a, 11271, Београд-

Сурчин, RS 

 

 

(740) Адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.01; 03.04.13; 03.04.24; 26.11.02; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црна  

(511) 29  говедина; конзервирана говедина; 

конзервирана говедина са кромпиром и зачинима; 

печена говедина; припремљена говедина; сушена 

говедина; сушена усољена говедина; готова јела која 

се углавном састоје од замена за месо; дехидрисано 

месо; димљено месо; месо за кобасице; месо у 

конзерви; млевено месо; припремљено месо; свеже 

месо; суво месо; сушено месо; усољено месо.  
 

(210) Ж- 2021-1552 (220) 07.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд - 

Сурчин, RS 

(740) Aдвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 11.01.03; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бордо црвена, црна, бела  

(511) 29  готова јела која се састоје углавном од меса; 

готова јела која се углавном састоје од замена за 

месо; грицкалице од меса; дехидрисано месо; 

димљено месо; конзервисано месо; кувано месо, 

конзервирано; кувано месо у теглама; месне 

прерађевине; месни екстракти; месни намази; месни 

наресци; месни одресци; месо за кобасице; месо са 

роштиља маринирано у соја сосу; млевено месо; 

намази од меса; обрађено месо; пакована јела која се 

првенствено састоје од меса; пакована меса; пржено 
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месо; припремљена јела од меса; свеже месо; 

смрзнута јела која се састоје првенствено од меса; 

суво месо; сухомеснати производи; сушена месна 

влакна; сушено месо; усољено месо.  
 

(210) Ж- 2021-1554 (220) 08.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд - 

Сурчин, RS 

(740) Адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.04; 03.07.04; 07.01.24; 26.01.15; 26.01.16; 

26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) бордо, бела  

(511) 29  месо; екстракти живинског меса; живина, 

која није жива; замене за живинско месо; пакована 

јела која се првенствено састоје од меса или 

живинског меса; дехидрисано месо; димљено месо; 

замрзнуто месо; замрзнуто-сушено месо; 

конзервирано месо; месо за кобасице; млевено месо; 

обрађено месо; пржено месо; припремљено месо; 

суво месо; сушено месо; ћуретина; ћурећа сланина; 

ћуреће кобасице; ћуреће пљескавице.  
 

(210) Ж- 2021-1586 (220) 13.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) PTP LEON DOO, Стевана Синђелића 44, 15354 

, Слепчевић, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.21; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.04; 29.01.06 

(591) ЦМYК: 80/50/00/70, Пантоне 648Ц  

(511) 25  обућа; обућа за плажу; дрвена обућа, кломпе.  
 

(210) Ж- 2021-1610 (220) 16.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(300) 018433803  19.03.2021.  EM. 

(731) Cara Therapeutics, Inc., 107 Elm Street, 9th 

Floor, 4 Stamford Plaza, Stamford, Connecticut 06902, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

KAPRUVIA 

(511) 5  приоритет од 19. 03. 2021. године на основу 

приоритетног уверења ем бр. 018433803: лекови и 

фармацеутски препарати за лечење и превенцију болести 

бубрега; лекови и фармацеутски препарати за лечење и 

превенцију хроничних болести бубрега; приоритет од 

дана подношења пријаве у републици србији: лекови и 

фармацеутски препарати за лечење свраба; лекови и 

фармацеутски препарати за лечење бола.  
 

(210) Ж- 2021-1614 (220) 15.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) DEXY CO d.o.o. Beograd, Тошин бунар 272, 

11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Симеуновић, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.05  

(591) жута, плава, црвена, зелена, љубичаста  

(511) 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).  

28  игре, играчке и предмети за игру; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-1615 (220) 15.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) DEXY CO d.o.o. Beograd, Тошин бунар 272, 

11070, Нови Београд, RS 
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(740) Адвокат Владан Симеуновић, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) љубичаста, бела, роза, светло љубичаста, 

резедо,, зелена  

(511) 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).  

28  игре, играчке и предмети за игру; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-1627 (220) 21.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03  

(591) зелена-R 82, G184, B74  

(511) 7  витла; вршалице; машине за вршидбу; 

грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли 

трактор; дрљаче (машине за земљане радове); 

грабуље за сено које тегли трактор; машине за 

вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне 

машине наиме: плугови, атомизери, сетвоспремачи, 

житне сејалице, кукурузне сејалице, утоварне руке, 

расипачи минералног ђубрива, машине за расипање 

стајског ђубрива, машине за распршивање ђубрива, 

мотокултиватори, опрема за расипање ђубрива коју 

тегли трактор, опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор, пољопривредни култиватори, 

резачи пањева, сврдла за земљу, сејалице за 

распршивање семена, сејачице за пољопривредне 

машине, сејачице које тегли трактор (машине), 

тањираче, мулчери, механички расипачи, тањираче, 

механички берачи, елеватори, сејалице семена, 

косилице, косилице травњака, рото фрезе, растурачи 

стајњака, сакупљачи сена, подривачи, комбајни, 

комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди, машине за 

балирање у индустријске сврхе; машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине; машине за жетву; машине за 

сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе, осим ручних 

алата који се покрећу ручно; пољопривредне справе, 

осим оних којима се ручно управља; ремење за 

пољопривредне машине; сејалице за пољопривредне 

машине; центрифугалне пумпе.  

11  системи за хидропонски узгој; системи прскалица 

за наводњавање; системи прскалица за наводњавање 

травњака.  

12  трактори; тракторске гуме; приколице; 

приколице за радне машине; приколице за расипне 

товаре; приколице са рудом; пољопривредни 

трактори; полуприколице; цистерне (возила); теретне 

приколице.  
 

(210) Ж- 2021-1628 (220) 21.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation, 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

SPARKLE DIAMONDS 

(511) 3  немедицинска паста за зубе.  
 

(210) Ж- 2021-1631 (220) 21.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) ENERGY CONCEPT DOO, Тихомира 

Остојића 4, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 36  консултовање у вези са финансирањем 

енергетских пројеката.  

37  специјалистички грађевински надзор за 

енергетску ефикасност; консултације о грађењу 

енергетски ефикасних зграда, консултације о 

грађењу зграда према пасивном стандарду.  
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42  енергетска ревизија; енергетски преглед зграда; 

мерење ваздушне пропустљивости зграда; 

испитивање квалитета уграђене термичке изолације; 

термовизијско снимање зграда; мерење буке, мерење 

параметара квалитета комфора; консултантске 

услуге у области енергетске ефикасности; 

саветовање у вези са штедњом енергије, издавање 

сертификата о енергетским својствима зграда; 

архитектонско пројектовање енергетски ефикасних 

зграда; архитектонско пројектовање према пасивном 

стандарду; израда техничко- пројектне 

документације за енергетски ефикасне зграде, 

инжењерске услуге у области звучне заштите зграда; 

инжењерске услуге у области грађевинске физике.  
 

(210) Ж- 2021-1632 (220) 22.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100,  

NY 10601, White Plains, US 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

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

(540) 

OFF 

(511) 8  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски 

алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за 

гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за 

маникирање; турпије за нокте; справе за полирање 

ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи 

заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу, 

електрични уређаји за исправљање косе, електрични 

уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме, 

ножеви, виљушке и кашике.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; хигијенске маске за медицинску 

употребу; терапеутске маске за лице; модне маске које се 

користе као хигијенске маске за заштиту од вирусних 

инфекција; апарати за масажу лица; апарати за масажу 

очију; апарати за масажу за личну употребу; 

ултразвучни козметички апарати за извођење естетских 

третмана коже; штитници за лице за медицинску 

употребу; заштитне рукавице за медицинску употребу; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за зашивање; 

терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји и 

производи за сексуалне активности; компресионе 

мајице; компресиони шорцеви.  

28  играчке и предмети за игру; гимнастички и 

спортски артикли; акционе фигуре за игру и њихова 

опрема; игре вештине и акционе игре; тегови за  

глежњеве; балони; лопте; бејзбол палице; играчке за 

купање; билијарски штапови; билијарски столови; 

даска за сурфовање на стомаку; шипке за вежбање; 

боксерске рукавице; карабињери као планинарска 

опрема; шаховске гарнитуре; мултифункционалне дечје 

играчке; украси и декорације за новогодишње јелке; 

фигурице за сакупљање; играчке за састављање; 

пикадо; комплети за пикадо; игре са коцкама; додаци за 

лутке; одећа за лутке; комплети са луткама за играње; 

лутке; играчке за цртање; бучице за вежбање; 

електричне акционе фигуре; елиптичне машине за 

вежбање; опрема за вежбање и фитнес, наиме кардио 

справе за горњи и доњи део тела; клупе за вежбање; 

тегови за вежбање; траке за вежбање; ролери за 

вежбање; летећи дискови; игре, наиме, друштвене игре, 

стоне игре, игре меморије, игре са картама; конзоле за 

играње електронских игара за употребу са или без 

спољног екрана или монитора; играчке на надувавање; 

слагалице (пазле); конопац за прескакање; руска звона 

(гирје); змајеви; манипулативне игре; механичке 

играчке; медицинске лопте; музичке играчке; салонске 

игре; играчке за љубимце; пињате; плишане играчке; 

рукавице за бокс које служе као рукавице за вежбање; 

боксерски џакови; возила на даљинско управљање 

(играчке); еластичне траке са отпором за вежбање за 

фитнес; играчке и опрема на којима се може возити; 

машине за веслање и справе са уграђеним теговима за 

вежбање; даске за једрење; макете [играчке]; штитници 

за потколенице [спортска опрема]; скејтборд; скије; 

даске за скијање; стаклене кугле са снегом; мекане 

платформе за извођење вежби; спортска опрема за 

тренинг брзине, наиме, прстенови, чуњеви, спортске 

мердевине за тренинг и координацију, лукови за 

вежбање, падобран за трчање, препоне; играчке за 

слагање; степери (машине за вежбање); собни бицикли 

за вежбање; справе за истезање у виду опреме за 

вежбање којом се самостално управља; даске за 

сурфовање; играчке које говоре; игре са гађањем мете; 

прибор за кување (играчке); посуде за кување за игру; 

фигуре играчке; маске (играчке); комплети за слагање 

модела играчака; оружје (играчке); роботи играчке; 

возила и прибор (играчке); трамболине; траке за 

трчање; апарати за видео игре, наиме, слушалице, 

командне ручице (џојстици), машине, конзоле, 

интерактивне јединице за даљинско управљање; скије 

за воду; играчке за воду; справе и опрема са уграђеним 

теговима за вежбање; играчке на навијање; коцке за 

јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.  
 

(210) Ж- 2021-1633 (220) 22.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY 

10601, White Plains, US 

(740) Advokat Nikola Kliska, Karanović & Partners 

o.a.d., Resavska 23, 11000, Beograd 

(540) 

OFF-WHITE 
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(511) 8  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски 

алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за 

гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за 

маникирање; турпије за нокте; справе за полирање 

ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи 

заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу, 

електрични уређаји за исправљање косе, електрични 

уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме, 

ножеви, виљушке и кашике.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; хигијенске маске за медицинску 

употребу; терапеутске маске за лице; модне маске које се 

користе као хигијенске маске за заштиту од вирусних 

инфекција; апарати за масажу лица; апарати за масажу 

очију; апарати за масажу за личну употребу; 

ултразвучни козметички апарати за извођење естетских 

третмана коже; штитници за лице за медицинску 

употребу; заштитне рукавице за медицинску употребу; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за зашивање; 

терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји и 

производи за сексуалне активности; компресионе 

мајице; компресиони шорцеви.  

28  играчке и предмети за игру; гимнастички и 

спортски артикли; акционе фигуре за игру и њихова 

опрема; игре вештине и акционе игре; тегови за  

глежњеве; балони; лопте; бејзбол палице; играчке за 

купање; билијарски штапови; билијарски столови; 

даска за сурфовање на стомаку; шипке за вежбање; 

боксерске рукавице; карабињери као планинарска 

опрема; шаховске гарнитуре; мултифункционалне дечје 

играчке; украси и декорације за новогодишње јелке; 

фигурице за сакупљање; играчке за састављање; 

пикадо; комплети за пикадо; игре са коцкама; додаци за 

лутке; одећа за лутке; комплети са луткама за играње; 

лутке; играчке за цртање; бучице за вежбање; 

електричне акционе фигуре; елиптичне машине за 

вежбање; опрема за вежбање и фитнес, наиме кардио 

справе за горњи и доњи део тела; клупе за вежбање; 

тегови за вежбање; траке за вежбање; ролери за 

вежбање; летећи дискови; игре, наиме, друштвене игре, 

стоне игре, игре меморије, игре са картама; конзоле за 

играње електронских игара за употребу са или без 

спољног екрана или монитора; играчке на надувавање; 

слагалице (пазле); конопац за прескакање; руска звона 

(гирје); змајеви; манипулативне игре; механичке 

играчке; медицинске лопте; музичке играчке; салонске 

игре; играчке за љубимце; пињате; плишане играчке; 

рукавице за бокс које служе као рукавице за вежбање; 

боксерски џакови; возила на даљинско управљање 

(играчке); еластичне траке са отпором за вежбање за 

фитнес; играчке и опрема на којима се може возити; 

машине за веслање и справе са уграђеним теговима за 

вежбање; даске за једрење; макете [играчке]; штитници 

за потколенице [спортска опрема]; скејтборд; скије; 

даске за скијање; стаклене кугле са снегом; мекане 

платформе за извођење вежби; спортска опрема за 

тренинг брзине, наиме, прстенови, чуњеви, спортске 

мердевине за тренинг и координацију, лукови за 

вежбање, падобран за трчање, препоне; играчке за 

слагање; степери (машине за вежбање); собни бицикли 

за вежбање; справе за истезање у виду опреме за 

вежбање којом се самостално управља; даске за 

сурфовање; играчке које говоре; игре са гађањем мете; 

прибор за кување (играчке); посуде за кување за игру; 

фигуре играчке; маске (играчке); комплети за слагање 

модела играчака; оружје (играчке); роботи играчке; 

возила и прибор (играчке); трамболине; траке за 

трчање; апарати за видео игре, наиме, слушалице, 

командне ручице (џојстици), машине, конзоле, 

интерактивне јединице за даљинско управљање; скије 

за воду; играчке за воду; справе и опрема са уграђеним 

теговима за вежбање; играчке на навијање; коцке за 

јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.  
 

(210) Ж- 2021-1640 (220) 21.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Tritonex d.o.o., Срете Младеновића 2,  

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 03.11.12; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15 

(591) љубичаста, зелена, плава, розе, беж, наранџаста 

(511) 16  лепљиве траке за канцеларијску употребу; 

лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству; 

самолепљиве траке за паппир или употребу у 

домаћинству.  
 

(210) Ж- 2021-1641 (220) 23.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet 

Heinkade 107, 1019 GM, Amsterdam, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

DUONASE 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
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(210) Ж- 2021-1642 (220) 23.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet 

Heinkade 107, 1019 GM, Amsterdam, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Centrotens 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2021-1643 (220) 23.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(300) 82948  24.03.2021.  JM. 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

RIVIAN WAYPOINTS 

(511) 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 пренос, 

пребацивање, трансформацију, акумулацију, 

регулацију или контролу дистрибуције или употребе 

електричне енергије; апарати и инструменти за 

снимање, пренос, репродукцију или обраду звука, 

слике или података; снимљени и медији који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни дигитални или 

аналогни медији за снимање и чување података; 

механизми за апарате који се покрећу новцем; 

регистарске касе, уређаји за рачунање; рачунари и 

периферни рачунарски уређаји; ронилачка одела, 

ронилачке маске, чепови за уши за рониоце, 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за пливање под водом; 

апарати за гашење пожара; интерфејси за рачунаре; 

рачунарски програми који се могу преузети за 

пројектовање корисничког интерфејса; жично и 

бежично повезани електрични батеријски апарати са 

уграђеним софтвером и фирмвером који се могу 

ажурирати на даљину за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије за употребу у 

стамбеним просторима и зградама; жично и бежично 

повезани електрични батеријски апарати са 

уграђеним софтвером и фирмвером који се могу 

ажурирати на даљину за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије која долази од или ка 

електричној мрежи или другом извору генерисања 

електричне енергије за стабилизацију и 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; рачунарски софтвер који се може 

преузети за праћење, оптимизацију и регулисање 

чувања и пражњења сачуване електричне енергије ка 

и од датих жично и бежично повезаних електричних 

батеријских апарата; батерије које снабдевају 

електричном енергијом моторе електричних возила; 

конектори за електричну енергију који се монтирају 

на зид за пуњење електричних возила; мобилни 

утикачи за електричну енергију за пуњење 

електричних возила; софтвер који се може преузети 

у виду мобилних апликација за праћење количине и 

стања електричне енергије; пуњачи за батерије за 

употребу са батеријама за возила; електрични 

конектори за повезивање мотора и приколица; 

станице за пуњење електричних возила; струјни 

адаптери за употребу са возилима; електрични 

каблови за употребу са возилима.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; руковање 

електричним батеријским системима који се састоје 

од жично или бежично повезаних електричних 

батеријских апарата са уграђеним софтвером  и 

фирмвером и пратећим софтвером који се могу 

ажурирати на даљину за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије за друге, за пословне 

потребе, и услуге пословног консалтинга у вези са 

истим; обезбеђивање онлајн услуга директоријума 

који садржи информације у вези са возилима и 

станицама за пуњење.  

37  грађевинске услуге; услуге инсталације и 

поправљања; вађење руде, бушење нафте и гаса; 

инсталација, одржавање и поправка, и унапређивање 

жично и бежично повезаних електричних 

батеријских апарата, и консалтинг у вези са истим, за 

чување и пражњење сачуване електричне енергије за 

стабилизацију и задовољавање потреба за 

електричном енергијом и циљева потрошње; пуњење 

електричних возила; услуге станица за пуњење 

електричних возила.  

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези са истим; услуге индустријских 

анализа, индустријских истраживања и 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

утврђивања аутентичности; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтера; обезбеђивање 

софтвера који се не може преузети који се користи за 

предиктивну анализу пуњења и одржавања 

електричних возила, и предиктивну анализу потреба 

потрошача; праћење бежично повезаних 

електричних батеријских апарата са уграђеним 

фирмвером и софтвером за чување и снабдевање 

електричном енергијом како би се осигурало 

правилно функционисање и програмирање за 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; пројектовање система 
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електричних батерија који се састоје од бежично 

повезаних електричних батеријских апарата и 

пратећег софтвера, све то за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије, у сврху оптимизације 

ефикасности дизајна, програмирања и конфигурације 

датих система, и услуге консалтинга у вези са истим; 

услуге софтвера у виду сервиса (SaaS) које садрже 

софтвер за праћење, оптимизацију, и регулисање 

чувања и пражњења сачуване енергије ка и од 

бежично повезаних електричних батеријских 

апарата; обезбеђивање онлајн софтвера који се не 

може преузети за праћење, оптимизацију, и 

регулисање чувања и пражњења сачуване електричне 

енергије ка и од бежично повезаних електричних 

батеријских апарата; управљање софтвером и 

фирмвером који је уграђен у бежично повезане 

електричне батеријске апарате за чување и 

пражњење сачуване електричне енергије 

програмирањем и конфигурисањем софтвера за 

електричне батеријске апарате; инсталација, 

одржавање, поправка и унапређивање рачунарског 

софтвера и фирмвера који је могуће даљински 

ажурирати а који је уграђен у бежично повезане 

електричне батеријске апарате, и консултовање у 

вези са истим, за чување и пражњење сачуване 

електричне енергије за стабилизацију и 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; обезбеђивање онлајн рачунарских 

програма који се не могу преузети за пројектовање 

корисничког интерфејса; обезбеђивање рачунарског 

софтвера који се не може преузети за праћење, 

оптимизацију, и регулацију чувања и пражњења 

сачуване електричне енергије ка и од датих бежично 

повезаних електричних батеријских апарата.  
 

(210) Ж- 2021-1644 (220) 23.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(300) 82949  24.03.2021.  JM. 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

WAYPOINTS 

(511) 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 пренос, пребацивање, 

трансформацију, акумулацију, регулацију или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, пренос, 

репродукцију или обраду звука, слике или података; 

снимљени и медији који се могу преузети, рачунарски 

софтвер, празни дигитални или аналогни медији за 

снимање и чување података; механизми за апарате 

који се покрећу новцем; регистарске касе, уређаји за 

рачунање; рачунари и периферни рачунарски уређаји; 

ронилачка одела, ронилачке маске, чепови за уши за 

рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче, 

рукавице за рониоце, апарати за дисање за пливање 

под водом; апарати за гашење пожара; интерфејси за 

рачунаре; рачунарски програми који се могу преузети 

за пројектовање корисничког интерфејса; жично и 

бежично повезани електрични батеријски апарати са 

уграђеним софтвером и фирмвером који се могу 

ажурирати на даљину за чување и пражњење сачуване 

електричне енергије за употребу у стамбеним 

просторима и зградама; жично и бежично повезани 

електрични батеријски апарати са уграђеним 

софтвером и фирмвером који се могу ажурирати на 

даљину за чување и пражњење сачуване електричне 

енергије која долази од или ка електричној мрежи или 

другом извору генерисања електричне енергије за 

стабилизацију и задовољавање потреба за 

електричном енергијом и циљева потрошње; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

праћење, оптимизацију и регулисање чувања и 

пражњења сачуване електричне енергије ка и од 

датих жично и бежично повезаних електричних 

батеријских апарата; батерије које снабдевају 

електричном енергијом моторе електричних возила; 

конектори за електричну енергију који се монтирају 

на зид за пуњење електричних возила; мобилни 

утикачи за електричну енергију за пуњење 

електричних возила; софтвер који се може преузети 

у виду мобилних апликација за праћење количине и 

стања електричне енергије; пуњачи за батерије за 

употребу са батеријама за возила; електрични 

конектори за повезивање мотора и приколица; 

станице за пуњење електричних возила; струјни 

адаптери за употребу са возилима; електрични 

каблови за употребу са возилима.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; руковање 

електричним батеријским системима који се састоје 

од жично или бежично повезаних електричних 

батеријских апарата са уграђеним софтвером  и 

фирмвером и пратећим софтвером који се могу 

ажурирати на даљину за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије за друге, за пословне 

потребе, и услуге пословног консалтинга у вези са 

истим; обезбеђивање онлајн услуга директоријума 

који садржи информације у вези са возилима и 

станицама за пуњење.  

37  грађевинске услуге; услуге инсталације и 

поправљања; вађење руде, бушење нафте и гаса; 

инсталација, одржавање и поправка, и унапређивање 

жично и бежично повезаних електричних 
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батеријских апарата, и консалтинг у вези са истим, за 

чување и пражњење сачуване електричне енергије за 

стабилизацију и задовољавање потреба за 

електричном енергијом и циљева потрошње; пуњење 

електричних возила; услуге станица за пуњење 

електричних возила.  

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези са истим; услуге индустријских 

анализа, индустријских истраживања и 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

утврђивања аутентичности; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтера; обезбеђивање 

софтвера који се не може преузети који се користи за 

предиктивну анализу пуњења и одржавања 

електричних возила, и предиктивну анализу потреба 

потрошача; праћење бежично повезаних 

електричних батеријских апарата са уграђеним 

фирмвером и софтвером за чување и снабдевање 

електричном енергијом како би се осигурало 

правилно функционисање и програмирање за 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; пројектовање система 

електричних батерија који се састоје од бежично 

повезаних електричних батеријских апарата и 

пратећег софтвера, све то за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије, у сврху оптимизације 

ефикасности дизајна, програмирања и конфигурације 

датих система, и услуге консалтинга у вези са истим; 

услуге софтвера у виду сервиса (SааS) које садрже 

софтвер за праћење, оптимизацију, и регулисање 

чувања и пражњења сачуване енергије ка и од 

бежично повезаних електричних батеријских 

апарата; обезбеђивање онлајн софтвера који се не 

може преузети за праћење, оптимизацију, и 

регулисање чувања и пражњења сачуване електричне 

енергије ка и од бежично повезаних електричних 

батеријских апарата; управљање софтвером и 

фирмвером који је уграђен у бежично повезане 

електричне батеријске апарате за чување и 

пражњење сачуване електричне енергије 

програмирањем и конфигурисањем софтвера за 

електричне батеријске апарате; инсталација, 

одржавање, поправка и унапређивање рачунарског 

софтвера и фирмвера који је могуће даљински 

ажурирати а који је уграђен у бежично повезане 

електричне батеријске апарате, и консултовање у 

вези са истим, за чување и пражњење сачуване 

електричне енергије за стабилизацију и 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; обезбеђивање онлајн рачунарских 

програма који се не могу преузети за пројектовање 

корисничког интерфејса; обезбеђивање рачунарског 

софтвера који се не може преузети за праћење, 

оптимизацију, и регулацију чувања и пражњења 

сачуване електричне енергије ка и од датих бежично 

повезаних електричних батеријских апарата.  

(210) Ж- 2021-1647 (220) 21.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Tritonex d.o.o., Срете Младеновића 2, 

Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.03.23; 26.03.24; 26.04.11; 26.04.18; 

26.15.07; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14  

(591) сива, бела, плаво-зелена  

(511) 17  материјал за звучну изолацију; изолациони 

материјали; изолациони филц; изолациона платна.  

19  филц за грађевинарство.  
 

(210) Ж- 2021-1648 (220) 24.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) BDS PROPERTIES d.o.o., Ђорђа Станојевића 

бр. 35, 11070 Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

SOUL 

(511) 35  рекламирање некретнина; управљање 

продајом некретнина; услуге анализе тржишта 

некретнина; услуге маркетинга у области 

некретнина.  

36  изнајмљивање некретнина; процена некретнина; 

улагање у некретнине; финансирање некретнина; 

посредовање, изнајмљивање и лизинг некретнина; 

посредовање у промету некретнина; услуге агенција 

за промет некретнина; услуге набавке некретнина за 

друге; финансијско инвестирање у области 

некретнина; финансирање пројеката за развој 

некретнина; финансирање развоја некретнина; 

припремање уговора о закупу и изнајмљивању 

некретнина; услуге агенције за пословне и стамбене 

некретнине; услуге управљања инвестиционим 

фондовима за некретнине; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; давање савета 

који се односе на улагања у некретнине.  

37  изградња; изградња улица; изградња ентеријера 

зграде; изградња зграда и других конструкција; 

изградња зимских вртова и стакленика; изградња, 

одржавање, поправка и реновирање зграда; изградња 

стамбених и комерцијалних зграда; пружање 
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информација у вези са изградњом; услуге изградње, 

одржавања, чишћења и поправке; изградња 

комерцијалних центара, стамбених зона и 

производних погона; консултовање у вези са 

изградњом стамбених и грађевинских конструкција; 

пружање информација у вези са изградњом зграда; 

пружање он-лајн информација у вези са изградњом 

зграда; саветодавне услуге које се односе на 

изградњу зграда; услуге надзора грађевинских 

радова за пројекте изградње некретнина; пружање 

информација у вези са изградњом зграда путем 

вебсајта; пружање информација у вези са изградњом, 

поправком и одржавањем зграда; саветодавне услуге 

у областима изградње, поправке, обнављања, 

одржавања и уградње; реновирање и одржавање 

трговинских центара, индустријских комплекса, 

пословних зграда, стамбених зграда и други видови 

развоја некретнина.  

42  студије за техничке пројекте у области изградње.  

45  провера правног статуса некретнине.  
 

(210) Ж- 2021-1649 (220) 24.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) BDS PROPERTIES d.o.o., Ђорђа Станојевића 

бр. 35, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,  

Београд-Земун 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.12; 29.01.06; 29.01.08  

(511) 35  рекламирање некретнина; управљање 

продајом некретнина; услуге анализе тржишта 

некретнина; услуге маркетинга у области 

некретнина.  

36  изнајмљивање некретнина; процена некретнина; 

улагање у некретнине; финансирање некретнина; 

посредовање, изнајмљивање и лизинг некретнина; 

посредовање у промету некретнина; услуге агенција 

за промет некретнина; услуге набавке некретнина за 

друге; финансијско инвестирање у области 

некретнина; финансирање пројеката за развој 

некретнина; финансирање развоја некретнина; 

припремање уговора о закупу и изнајмљивању 

некретнина; услуге агенције за пословне и стамбене 

некретнине; услуге управљања инвестиционим 

фондовима за некретнине; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; давање савета 

који се односе на улагања у некретнине.  

37  изградња; изградња улица; изградња ентеријера 

зграде; изградња зграда и других конструкција; 

изградња зимских вртова и стакленика; изградња, 

одржавање, поправка и реновирање зграда; изградња 

стамбених и комерцијалних зграда; пружање 

информација у вези са изградњом; услуге изградње, 

одржавања, чишћења и поправке; изградња 

комерцијалних центара, стамбених зона и 

производних погона; консултовање у вези са 

изградњом стамбених и грађевинских конструкција; 

пружање информација у вези са изградњом зграда; 

пружање он-лајн информација у вези са изградњом 

зграда; саветодавне услуге које се односе на 

изградњу зграда; услуге надзора грађевинских 

радова за пројекте изградње некретнина; пружање 

информација у вези са изградњом зграда путем 

вебсајта; пружање информација у вези са изградњом, 

поправком и одржавањем зграда; саветодавне услуге 

у областима изградње, поправке, обнављања, 

одржавања и уградње; реновирање и одржавање 

трговинских центара, индустријских комплекса, 

пословних зграда, стамбених зграда и други видови 

развоја некретнина.  

42  студије за техничке пројекте у области изградње.  

45  провера правног статуса некретнине.  
 

(210) Ж- 2021-1652 (220) 24.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.01.05; 26.01.06; 26.01.18; 26.01.20; 

26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, црвена, светло зелена, тамно зелена  

(511) 3  средства за бељење и друге супстанце за 

прање веша; средства за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивна средства; сапуни; 

средства за прање судова; марамице за брисање 

импрегниране средствима за чишћење.  

5  антибактеријски сапун; сапун за дезинфекцију; 

средства за дезинфекцију за хигијенске сврхе; 
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антибактеријска средства за прање руку; биоциди; 

фунгициди¸хербициди; гермициди.  

21  предмети за чишћење; крпе; рибаћи прибор; 

сунђери; прахери; челична вуна; подни брисачи 

(мопови); јастучићи за чишћење; четке (изузев 

сликарских четки и кичица).  
 

(210) Ж- 2021-1653 (220) 24.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los Gatos, 

CA 95032, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

TUDUM 

(511) 9  адаптери; апарати за снимање, пренос, или 

репродукцију звука или слике; кодиране електронске 

картице са чиповима; магнетски кодиране поклон 

картице; усб драјвови; рачунарски програми; 

рачунарски софтвер који садржи активности за 

подучавање деце; рачунарски софтвер; софтверске 

апликације за рачунаре које се могу преузети; 

софтвер забавне природе у вези са телевизијским 

серијама који се може преузети; апликациони 

софтвер за мобилне телефоне, таблете и рачунаре 

који садржи графички садржај који се може 

преузети, наиме, дигиталне слике, дигиталне 

иконице, дигиталне позадине и слике за десктоп; 

мобилне апликације које се могу преузети; софтвер 

који се може преузети за интеграцију текста, звука, 

графичког садржаја, слика, података, и покретних 

слика у интерактивне апликације; звучни и визуелни 

записи; звучни записи који садрже музику, приче, 

драмска извођења, не-драмска извођења, активности 

за подучавање деце, и игре; аудио књиге; компакт 

дискове и двд дискове; звучни и видео записи који се 

могу преузети који садрже музику, телевизијске 

тонске записе, музичка извођења, и музичке спотове; 

телевизијске серије и филмови који се могу 

преузети; мелодије за звоно које се могу преузети и 

звучни записи који садрже музику, све то за уређаје 

за бежичну комуникацију; електронски билтени у 

области забаве који се могу преузети; електронске 

публикације; музички записи; софтвер за видео игре; 

софтвер за игре за рачунаре; игре за рачунаре које се 

могу преузети; интерактивни програми за видео 

игре; кертриджи и дискови за игре за рачунаре; 

софтвер за игре за рачунаре који се може преузети за 

употребу са мобилним телефонима, таблетима и 

личним рачунарима; програми за електронске игре; 

софтвер за електронске игре за мобилне телефоне, 

таблете, личне рачунаре, и ручне електронске 

уређаје; хардвер и софтвер за виртуелну реалност и 

побољшану реалност; додаци за мобилне телефоне, 

рачунаре, лаптопове, таблете, камере, преносиве 

плејере звука и видео записа, паметне сатове, личне 

дигиталне асистенте, и електронске читаче књига; 

додаци за електронске уређаје, наиме, заштитне 

корице, футроле, кутије, поклопце, кошуљице, 

каишеве, и заштитна стакла за екране; бубице; 

слушалице; тастатуре за таблете; подлоге за мишеве; 

држачи, стативи и постоља за ручне дигиталне 

електронске уређаје, наиме, мобилне телефоне, 

таблет рачунаре, камере, и преносиве плејере за звук 

и видео записе, електронски читачи књига, рачунари, 

и лични дигитални асистенти; ослонци за зглобове и 

руке за употребу са рачунарима; двогледи; 

дигитрони; фотоапарати; украсни магнети; футроле 

за наочаре и наочаре за сунце; наочаре; лењири са 

мерним ознакама; лупе; микрофони; радио апарати; 

спортске кациге; додаци за наочаре; наочаре за 

сунце; воки токији; аудио звучници; хардвер и 

периферни уређаји за рачунаре; уређаји за 

стримовање дигиталних медија; уређаји за снимање 

дигиталног видео записа; читачи дискова; читачи двд 

дискова и видео дискова високе дефиниције; системи 

за кућни биоскоп који се састоје од пријемника звука 

и видео записа; мобилни телефони; даљински 

управљачи; паметни сатови; сет топ боксеви за 

телевизоре; телевизори; забавни софтвер који је 

могуће преузети преко интернета и бежичних уређаја 

за употребу са мобилним уређајима; графички 

садржај који је могуће преузети који садржи 

комплете дигиталних слика и иконица за употребу на 

рачунарима, таблетима, и мобилним телефонима; 

мобилне апликације за приступ и стримовање 

аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја преко 

интернета и глобалне мреже за комуникацију; алати 

за развој софтвера за прављење софтвера и мобилних 

апликација; софтвер за претраживање, организацију 

и препоручивање мултимедијалног садржаја; 

софтвер за стримовање аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја на мобилне дигиталне 

електронске уређаје; софтвер за стримовање 

аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја преко 

интернета и глобалних мрежа за комуникацију; 

подкастови које је могуће преузети.  

16  роковници; празни дневници; држачи за књиге на 

полицама; дневни планери; дневници; коверте; 

фасцикле; регистратори; свеске; блокови; 

канцеларијски материјал; кутије за паковање од 

папира; спајалице; материјали за учење од папира; 

папир; тегови за папир; гумени печати; прибори за 

писање и образовни материјали; прибори за писање; 

штампане верзије уметничких дела; глинени прибори 

за домаћу радиност; прибори за сликање за домаћу 

радиност; папир за домаћу радиност; слике 

уметничких дела; креде; хемијске оловке; оловке у 

боји; вежбанке; колажи; воштане боје; лењири за 

цртање; табле и површине за писање маркером које 
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се могу брисати; штафелаји; фломастери; шљокице 

за приборе за писање; флуоресцентни маркери; 

маркери; глина за моделарство; кутије са бојама; 

комплети за сликање за децу; футроле и кутије са 

хемијским и графитним оловкама; гумице за 

графитне оловке; резачи за графитне оловке; 

графитне оловке; наливпера; шаблони; школски 

прибор (прибор за писање); књиге; вежбанке; књиге 

за бебе; хемијске оловке; забележивачи за књиге; 

књиге и часописи који садрже ликове из анимираних 

филмова, акционих филмова, комедија и/или драма и 

телевизијских серија; књиге из области игара и 

играња; књиге које садрже приче, игре, и активности 

за децу; књиге са активностима за децу; књиге за 

децу; интерактивне образовне књиге и часописи за 

децу; књиге за сточиће за кафу и уметничке књиге; 

бојанке; стрипови; флеш картице; графички романи; 

часописи; романи; памфлети; новине; брошуре; 

разгледнице; постери; штампане књиге са 

активностима за одрасле; штампани материјали; 

штампане публикације; серијали белетристике; књиге 

са причама; украси од папира који се стављају на 

средину стола; кесе за поклоне; кутије за поклоне; 

поклон картице; украсни папири; честитке; марамице и 

столњаци од папира; папирни украси за торте; папирне 

кесе за ручак; папирне салвете; папирни украси за 

прославе; кесе за поклончиће од папира или пластике; 

штампане позивнице; божићни календари; налепнице 

за бранике; календари; колекционарске карте за 

мењање; цртежи који се копирају на подлогу и 

налепнице које се користе за украшавање дома; цртежи 

који се копирају на подлогу; футроле за поклон картице 

које нису магнетски кодиране; спајалице за новац; 

фигурице од кашираног папира; футроле за пасоше; 

албуми за фотографије; пластичне кесе за продавнице; 

штампани шаблони за прављење одеће; споменари; 

албуми са сличицама; сличице; привремене тетоваже.  

25  одећа, обућа, покривала за главу; рукавице; 

шалови; одећа за кишно време; одећа за пливање; 

одећа за новорођенчад; костими за маскирање деце; 

додаци за костиме, укључујући новитете за главу са 

уграђеним перикама; костими за ноћ вештица и 

маскенбале; костими за костимиране забавне 

догађаје; шљокице за костиме.  

38  пренос звука и видео садржаја на захтев; 

емитовање звука и видео садржаја; емотивање услуга 

преко радио апарата, телевизора, кабловских и 

сателитских система и преко интернета; емитовање 

мултимедијалног забавног садржаја, филмова, 

телевизијских серија, и специјалних догађаја; 

обезбеђивање онлајн форума на којима корисници 

могу да остављају оцене, рецензије, и препоруке за 

филмове и телевизијске серије и догађаје и 

активности у области забаве и образовања; 

стримовање звучног и видео садржаја; стримовање 

аудиовизуелног материјала на интернету које 

укључује изложбе, панеле и интервјуе у области 

забаве, филма, телевизијског садржаја, ликова из 

филмова и са телевизије, музике, и познатих 

личности; пренос и достављање звучног и видео 

садржаја; пренос гласа, података, слике, сигнала, 

порука и информација; услуге преноса видео 

садржаја на захтев.  

41  услуге забаве; обезбеђивање онлајн видео 

исечака који се не могу преузети и другог 

мултимедијалног дигиталног садржаја који садржи 

звук, видео записе, илустрације и текст из и у вези са 

телевизијским серијама или серијалима филмова; 

информације о забави; обезбеђивање информација о 

забавном садржају преко вебсајтова; обезбеђивање 

онлајн игара за рачунаре, електронских и видео 

игара; обезбеђивање привременог коришћења 

интерактивних игара које није могуће преузети; 

спровођење забавних догађаја и активности; 

уређивање, организација, спровођење и вођење 

друштвених забавних догађаја; забавни догађаји у 

виду културних и уметничких догађаја, гала вечери, 

плесних догађаја, балова, и друштвених забавних 

догађаја; услуге забаве у виду уживо извођења 

позоришних представа, мјузикала или наступа 

комичара; услуге интерактивне забаве; догађаји и 

рекреационе активности у којима публика може 

интерактивно да учествује и да доживи неко 

искуство и да се уживи у исто; онлајн интерактивна 

забава; презентовање костимираних забавних 

догађаја уживо; услуге забаве, наиме, обезбеђивање 

подкастова у области забаве и информација о забави; 

обезбеђивање онлајн музике која се не може 

преузети; услуге клубова обожавалаца; обезбеђивање 

онлајн стрипова и графичких новела који се не могу 

преузети; услуге забаве у виду развоја, стварања, 

продукције, дистрибуције, и постпродукције 

филмова, телевизијских серија, специјалних догађаја, 

и мултимедијалног забавног садржаја; услуге забаве 

у виду телевизијских серија и филмова у области 

акције и авантуре, анимације, јапанске анимације, 

биографија, класике, комедије, криминалистике, 

документараца, драме, вере, породице, фантастике, 

ноар филма, историје, хорора, међународног 

садржаја, мјузикала, мистерије, романсе, научне 

фантастике, спорта, трилера, рата, и вестерна; 

филмска продукција; продукција и дистрибуција 

радио програма и звучних записа; обезбеђивање 

информација, рецензија и препорука у вези са 

филмовима и телевизијским серијама преко вебсајта 

и услуге преноса видео садржаја на захтев;  

обезбеђивање филмова и телевизијских серија које се 

не могу преузети преко услуге преноса видео 

садржаја на захтев; обезбеђивање услуга забаве 

преко глобалне комуникационе мреже у виду онлајн 

игара и вебсајтова који садрже широк спектар 

информација о забави од општег интересовања у 
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вези са дугометражним филмовима, телевизијским 

програмима, музичким спотовима, сродним 

исечцима из филмова, фотографијама, и другим 

мултимедијаним материјалом; услуге образовања и 

забаве, наиме, обезбеђивање мултимедијалног 

забавног садржаја, филмова, телевизијског садржаја, 

ликова са телевизије и из филмова, музичког 

садржаја, и познатих личности; услуге забаве, наиме, 

обезбеђивање онлајн игара за рачунаре, 

електронских и видео игара; обезбеђивање 

привременог коришћења интерактивних игара које 

није могуће преузети; интерактивна забава; онлајн 

интерактивна забава; обезбеђивање услуга забаве 

преко глобалне комуникационе мреже у виду онлајн 

игара и вебсајтова који садрже широк спектар 

информација о забави од општег интересовања у 

вези са видео играма, дугометражним филмовима, 

телевизијским програмима, музичким спотовима, 

сродним исечцима из филмова, фотографијама и 

другим мултимедијаним материјалом; услуге забаве 

преко радија; продукција подкастова; услуге забаве у 

виду организовања и спровођења конференција и 

фестивала у области забаве, филма, телевизије, 

ликова са телевизије и из филмова, музике и 

познатих личниости; организовање и спровођење 

фестивала на нивоу заједнице који садрже музику, 

уметност, храну, филмове, телевизијски програм, 

позориште, драмски садржај, плес, музичке наступе 

уживо, говорнике, гостујуће познате личности, и 

културне изложбе и активности; услуге забавних 

паркова; резервисање карата за емисије и друге 

забавне догађаје.  
 

(210) Ж- 2021-1654 (220) 24.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Младен Јовановић, Солунска 18/25, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.08  

(591) жута, црна  

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

прерађевине; свежа или конзервирана или кувано 

припремљена јела углавном од меса; рибе; живине; 

поврћа или воћа; салате од ракова и рибе; воћне 

салате; салате од поврћа; месне салате; рибље салате; 

припремљена готова или полу-готова јела од меса; 

рибе; поврћа; дивљачи или сира; припремљена јела; 

све од меса или производа од меса или рибе и 

рибљих производа и или поврћа; воћа или живине; те 

све горе наведене робе смрзнуте; укључујући и слане 

производе од рибе и паштете.  

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од 

житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи; 

чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај; угоститељске услуге; услуге кафетерија; 

кетеринг за пића и храну; ресторани, self-service 

ресторани; кантине; кафићи; најам и закуп опреме 

који се односе на ресторане.   
 

(210) Ж- 2021-1656 (220) 27.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite 

2030, New York, NY 10176, US 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 

32, 11000, Београд 

(540) 

BEIJA FLOR 

(511) 3  козметика; препарати за негу косе; 

немедицински препарати за негу коже.  
 

(210) Ж- 2021-1657 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) OPTIVID DOO BEOGRAD-VRAČAR, 

Ресавска 31, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 05.03.11; 24.05.07; 24.17.25; 25.01.19; 

25.07.25; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

28.05.00; 29.01.15  

(591) црна, бела, сенф жута, боја месинга, сива  

(511) 5  офталмолошка медицинска средства.  
 

(210) Ж- 2021-1658 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 
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(731) OPTIMED DOO BEOGRAD, Радоја 

Домановића 23, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.12  

(591) ружичасто-љубичаста  

(511) 5  офталмолошка медицинска средства.  
 

(210) Ж- 2021-1661 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 

See, AT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 32  пиво; минералне воде; газиране воде; 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи за прављење напитака; безалкохолни 

приправци за прављење напитака; енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2021-1662 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Alma Lasers Ltd, 14 Halamish St.,POB 3021, 

Caesarea Industrial Park, Caesarea, IL 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,  

11090, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.03.23; 26.11.01; 26.13.25; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, златна, љубичаста, сива  

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу; 

апарати, уређаји и производи за одојчад; наиме игле 

за медицинску употребу, игле за зашивање, 

хируршке, рукавице за медицинску употребу, 

јастуци за употребу у медицини, хируршки прибор, 

вреће са ледом за медицинску употребу, убризгивачи 

за медицинску употребу, ласери за медицинску 

употребу, ласери за уклањање длака, ласери за 

подмлађивање коже, апарати за уклањање тетоважа, 

ласери за уклањање оштећења на кожи, ласери за 

уклањање вена, апарати за редуковање масти у телу, 

ласери за лечење псоријазе, ласери за лечење екцема 

и себореичног дерматитиса, апарати за лечење 

витилига, целулита и акни, лампе за медицинску 

употребу, шприцеви за медицинску употребу, 

апарати који се користе у медицинским анализама, 

маске које користи медицинско особље, медицински 

водећи конац, апарати за днк и рнк тестове за 

употребу у медицини, фластери за хлађење за 

медицинску употребу.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности, наиме академије 

(образовне), учење на даљину, настава, обука, услуге 

пружања обуке, организовање вођење конференција, 

организовање вођење конгреса, организовање 

изложби за образовне потребе, практична настава 

(обука путем демонстрације), организовање и вођење 

радионица (обука), организовање и вођење 

образовних форума уживо.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе; наиме услуге медицинских клиника, 

болничке услуге, здравствена нега, медицинска помоћ, 

пластична хирургија, изнајмљивање медицинске 

опреме, услуге здравствених центара, услуге 

коришћења ласера и апарата за уклањање длака, 

подмлађивање коже, уклањање тетоважа, уклањање 

оштећења на кожи, уклањање вена, редуковање масти у 

телу, лечење псоријазе, екцема, себореичног 

дерматитиса, витилига, целулита и акни.  
 

(210) Ж- 2021-1663 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Душан Радовановић , Џона Кенедија 37/12, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јовић Милан, Милутина Миланковића 

134, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21 

(511) 18  одећа за кућне љубимце.  

25  бициклистичка одећа; везена одећа; велови 

[одећа]; водоотпорна одећа; габардени [одећа]; 

готова, конфекцијска одећа; гумирана одећа за 

скијање на води; дресови [одећа]; ешарпе као одећа; 
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кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; кецеље[одећа]; 

комплети [одећа]; крагне [одећа]; крзно [одећа]; 

манжетне кошуља [одећа]; муфови [одећа]; 

наручници, свештеничка одећа; одећа; одећа за 

гимнастику; јакне [одећа]; траке за главу [одећа]; 

спољна одећа; саронг, одећа; рукавице [одећа]; 

пуњене јакне [одећа]; појасеви за ношење новца 

[одећа]; пончо, одећа; плетена одећа [одећа]; опрема 

за бебе [одећа]; одећа од коже; одећа од имитације 

коже; одећа за плажу; одећа за мотоциклисте; одећа 

за купање.  
 

(210) Ж- 2021-1664 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Xiaomi Inc., No.006, floor 6, building 6, yard 33, 

middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000, 

Београд 

(540) 

Mi sound lab 

(511) 9  апликације за компјутерске софтвере које се 

могу електронски преузимати; компјутерски 

периферни уређаји; нотебоок компјутери; таблет 

компјутери; кодиране наруквице за идентификацију, 

магнетне; апарати за обраду података; компјутери; 

бројачи корака; фотокопир апарати (фотографски, 

електростатички, термички); ваге за купатило; 

мерачи; дигитални знакови; мобилни телефони; 

носиви уређаји за праћење активности; паметни 

телефони; телефонске слушалице (сетови); бежичне 

bluetooth слушалице; бежичне мале слушалице (за 

ношење у ушној шкољци); слушалице које блокирају 

буку; кациге и наочаре за виртуелну стварност 

(сетови); кутије за звучнике; слушалице; камкордери; 

телевизијски апарати; камере (фотографске); мерни 

инструменти; роботи за наставу; стереоскопи; 

материјали за електричне водове (жице, каблови); 

полупроводници; адаптери за струју; прекидачи 

електрични; видео екрани; апарати за даљинско 

управљање; апарати за регулисање топлоте; 

електролизатори; апарати за гашење ватре; 

радиолошки апарати за индустријску употребу; 

заштитни уређаји за личну употребу у случају 

несреће; електричне инсталације за спречавање 

провала; наочаре; батерије електричне; пуњачи 

батерија; цртани филмови; спортске пиштаљке; 

декоративни магнети; електрифициране ограде; 

слушалице које се стављају на главу; јастучићи за 

слушалице; слушалице са микрофоном за 

комуникацију на даљину).  
 

(210) Ж- 2021-1665 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House, 4 Temple Place,, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

DUNHILL ESSENCE 

(511) 34  цигарете; цигаре; цигарилоси; резани дуван; 

дуван за луле и дувански производи.  
 

(210) Ж- 2021-1667 (220) 28.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3, 11000, 

Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 05.05.20; 05.05.21; 24.17.02; 25.07.06; 

26.01.06; 27.05.01  

(511) 41  образовне услуге у области медицине; 

припремање обуке у области медицине; припрема и 

вођење радионица у области медицине; 

организовање и вођење конгреса, конференција, 

семинара, симпозијума у области медицине; обука у 

области медицине; информисање о образовању у 

области медицине; испити из области образовања у 

области медицине; електронско издаваштво; услуге 

клубова здравља; практична настава у области 

медицине; услуге издаваштва укључујући 

електронско издаваштво; издавање књига, књижица, 

памфлета, периодичних публикација, новина, 

приручника, проспеката, билтена, каталога, брошура; 

вођење конвенција; вођење конгреса; вођење курсева 

учења на даљину; вођење образовних форума уживо; 

додатно образовање; издавање електронских књига и 

он-лајн периодичних часописа; издавање журнала, 

књига и приручника из области медицине; издавање 

научних магазина који се односе на медицинску 

технологију; издавање уџбеника; изнајмљивање 

медицинских дијагностичких симулатора за 

употребу у наставне сврхе; изнајмљивање 

образовних и материјала за обуку; консултовање које 

се односи на организовање и вођење конференција; 

објављивање резултата клиничких испитивања; 

објављивање резултата клиничких тестирања 

фармацеутских препарата; обука о употреби 

хируршких, лекарских, стоматолошких 

инструмената и апарата; омогућавање коришћења 

онлајн видео записа, који се не могу преузимати; 

омогућавање онлајн семинара обуке; онлајн 
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издавање електронских књига и часописа; 

организовање и вођење конференција, семинара и 

симпозијума; организовање и реализација 

конференција, конгреса, концерата, симпозијума, 

семинара, курсева обуке, часова и предавања у 

области медицине; подучавање из области медицине; 

пружање курсева сталног усавршавања у области 

медицине; услуге обуке за руковање научним 

инструментима и апаратима за истраживање у 

лабораторијама.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

медицинска истраживања; истраживање матичних 

ћелија; дизајн и развој медицинске технологије; 

рачунарско програмирање за медицински сектор; 

дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата; 

пружање информација о медицинском и научном 

истраживању у области фармацеутских производа; 

услуге истраживања и развоја у вези са медицином; 

фармацеутско истраживање; научно истраживање у 

области генетике и генетског инжењеринга; научно 

истраживање за медицинске потребе; клиничка 

испитивања; хостинг дигиталног садржаја на 

интернету; развој рачунарских база података; 

пружање информација и података који се односе на 

истраживање и развој у области медицине.  

44  медицинске услуге; медицинске и здравствене 

услуге; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом матичних ћелија; медицинске 

услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом 

људске крви, крви из пупчане врпце, људских ћелија, 

матичних ћелија и коштане сржи; акушерске и 

гинеколошке услуге; амбулантна медицинска нега; 

болничке услуге; генетско саветовалиште; генетско 

тестирање у медицинске сврхе; днк тестирање у 

медицинске сврхе; здравствена и козметичка нега за 

људе; изнајмљивање медицинске опреме; израда 

извештаја који се односе на медицинска питања; 

информисање пацијената о употреби лекова; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; медицинска помоћ; медицинска нега; 

медицинске и здравствене услуге; медицинске и 

здравствене услуге у клиникама; медицинске 

консултације; медицински скрининг; медицинско 

саветовање; медицинско тестирање; обављање 

медицинских прегледа; пластична хирургија; припрема 

рецепата у апотекама; пружање медицинских 

информација; услуге лабораторијске анализе у вези са 

лечењем особа; услуге лекара; услуге медицинске 

дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге 

телемедицине; услуге центара за рехабилитацију; 

услуге медицинске анализе у медицинским 

лабораторијама у вези са лечењем особа; фармацеутски 

савети; физикална терапија.  

(210) Ж- 2021-1668 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, 

Београд 

(540) 

Plazma Plus 

(511) 30  производи од житарица; посластице; наиме 

кекс.  
 

(210) Ж- 2021-1669 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Koncern za promet i proizvodnju a.d. Bambi, 

Ђуре Ђаковића б.б., 12000, Пожаревац, RS 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, 

Београд 

(540) 

Plazma Kocka 

(511) 30  кекс.  
 

(210) Ж- 2021-1672 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet 

Heinkade 107, 1019 GM, Amsterdam, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FOROBEC 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2021-1673 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet 

Heinkade 107, 1019 GM, Amsterdam, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FOROBEX 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2021-1677 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Харис Бекташевић Haris, тнмпи "Пазари", 

Паралово б.б., 36300, Нови Пазар, RS 
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(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 25  зимске јакне; јакне [одећа]; јакне од џинса; 

јакне отпорне на временске услове; јакне са два лица; 

кожне јакне; спортске јакне; фармерице; елегантне 

панталоне; кратке панталоне бермуде; панталоне; 

горњи делови тренерки; доњи делови тренерке; 

мушке тренерке; тренерке; спортски шорцеви; дукс 

мајице; мајице [одећа]; мајице са дугим рукавима; 

мајице са кратким рукавима; поло мајице; спортске 

мајице; кошуље кратких рукава; мушке кошуље; 

кошуље са дугим рукавима; перјани прслуци; 

прошивени прслуци; прслуци; спортски прслуци.  
 

(210) Ж- 2021-1678 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 5  пробиотици за употребу као додаци исхрани; 

пробиотске бактеријске формулације за 

ветеринарску употребу; пробиотске бактеријске 

формулације за медицинску употребу; пробиотски 

препарати за медицинску употребу који помажу у 

одржавању природне равнотеже флоре у систему 

органа за варење; фармацеутски препарати; 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за људску употребу; 

додаци исхрани са козметичким дејством.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

42  бактериолошка истраживања и анализе; 

биолошка истраживања и анализе; консултантске 

услуге које се односе на техничке и научне анализе; 

лабораторијске анализе у области бактериологије; 

лабораторијске анализе у области козметике; 

лабораторијске анализе у области хемије; услуге 

научног истраживања, испитивања и анализе; 

хемијско, биохемијско, биолошко и бактериолошко 

истраживање и анализа; медицинска истраживања; 

вођење клиничких испитивања фармацеутске 

препарате; истраживање у области фармацеутских 

производа; лабораторијско истраживање у области 

фармације; процена фармацеутских производа; 

развој фармацеутских препарата и лекова; услуге 

испитивања, надзора и истраживања у области 

фармације, козметике и прехрамбених намирница.  
 

(210) Ж- 2021-1679 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

HEPATHROMB 

(511) 3  козметички препарати.  
 

(210) Ж- 2021-1680 (220) 30.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Удружење грађана „Музеј чоколаде“, 

Тадеуша Кошћушка 18, 11000, Београд, RS 

(740) Алекса В. Анђелковић, адвокат, Краља Милана 

21, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 03.07.01; 03.07.24; 23.01.01; 26.01.14; 

26.01.15; 26.01.18; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.22; 29.01.06; 29.01.07  

(591) тамно браон, светло браон боја, бела   
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(511) 35  организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе.  

41  организовање изложби за културне или образовне 

потребе; услуге разоноде; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; организовање и вођење 

радионица [обука].  
 

(210) Ж- 2021-1684 (220) 30.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Марина Рајковић /Марина Рајковић ПР 

Артон-Центар за уметничко образовање, Булевар 

ЈНА 5а, 11042, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена (RGB EF675E)  

(511) 16  акварел боје; бележнице; беле школске 

табле; бележнице за писање; беџеви од папира; 

билтени; блокови за белешке; блокови за 

записивање; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; блокови са папиром за 

писање; божићне честитке; бојице; брисачи за беле 

табле; брисачи за школске табле [брисачи креде]; 

брошуре; вежбанке; визит карте; визит картице; 

вискозни папир за умотавање, украсни папир; 

воштане боје; воштане бојице; врећице [коверте, 

кесице] од папира за паковање; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; врећице 

[коверте, кесице] од пластике за паковање; врећице 

од папира за паковање; гумени печати; гуме ни 

печати за документа; гумиране траке за 

канцеларијску или кућну употребу; гумице за 

брисање; дечије радне свеске; дечији комплет папира 

за ликовно; дидактичке картице [наставни 

материјали]; дневници; држачи страница књига; 

етикете за обележавање; етикете од папира или 

картона; етикете, не од текстила, за бар кодове; 

заставе од папира; заштитне корице за књиге; 

заштитне навлаке за листове папира и странице 

књига; илустрације; илустровани нотеси; 

интерактивне едукативне књиге за децу; 

каландрирани папир; календари; канцеларијске 

портфолио фасцикле; канцеларијске фасцикле; 

канцеларијске футроле; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; картонске 

кутије; картонске кутије за поклоне; кесе од папира 

или пластике за паковање; књиге; књиге за бојење; 

књиге за децу; књиге за децу са аудио компонентама; 

књиге новчаних примања; књиге пословне 

евиденције; књиге расхода; књиге рачуна; књиге са 

песмама или нотама; књиговодствене књиге; 

књиговодствени обрасци; коверте; кожни омоти за 

роковнике; комплети за цртање; кутије за оловке; 

кутије за печате; кутије од картона за паковање; 

кутије са бојама [школски материјал]; лењири за 

цртање; леци, флајери; материјали за цртање и 

материјали за уметнике; материјали и масе за 

моделирање за децу; материјали за цртање за 

школске табле; музичке честитке, разгледнице; 

нотеси; обележивачи за књиге; образовне књиге; 

палете за сликаре; памфлети; папир за етикете; папир 

за коверте; папир за копирање; папир за цртање; 

папирне етикете; пастелне бојице [креде у боји]; 

пернице за оловке; печати који остављају отисак; 

постери; празни обрасци; приручници; приручници 

за цртање; регистратори; регистратори за 

канцеларијску употребу; свеске; сликарске четкице; 

сликарска платна за уметнике; сликарски блокови; 

сликарски комплети за децу; уметничке пастеле; 

уџбеници; фотографије штампане; формулари 

[штампани]; хемијске оловке; четкице за сликаре; 

штампане књиге са нотама; штампане књиге; 

штампане књиге у области музичког образовања; 

штампани образовни материјали; штампа ни 

наставни планови; штампани наставни материјали; 

штампани промотивни материјали; штампани 

роковници; штампани сертификати; штампани 

сертификати за награде; штампани упитници; 

штампани флајери; штафелаји.  

41  вођење забавних активности; вођење забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 

догађаја, и забавних и културних активности; вођење 

културних активности; вођење културних догађаја; 

вођење обилазака културних знаменитости у 

образовне сврхе са водичем; вођење образовних 

догађаја; вођење образовних курсева; вођење 

радионица за обуку; вођење радионица и семинара; 

договарање, реализација и организација концерата; 

договарање, реализација и организација семинара; 

електронске публикације текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

забава посредством радија; забава у виду извођења 

вокалних дела уживо; забава у виду извођења 

плесних садржаја уживо; забава у виду извођења 

уживо аудио и визуелних дела; забава у виду 

концертних наступа; забава у виду наступа глумаца 

уживо; забава у виду наступа музичких вокалних 

група; забава у виду наступа музичких група; забава 

у виду наступа певача; забава у виду наступа 

симфонијских оркестара; забава у виду наступа 

уживо; забава у виду наступа уживо и наступа 

замаскираних ликова уживо; забава у виду наступа 

уживо од стране музичких оркестара; забава у виду 
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наступа уживо од стране рок група; забава у виду 

оркестарских наступа; забава у виду плесних 

наступа; забава у виду позоришних представа; 

забавне и културне активности; извођења певача; 

извођење концерата; извођење музичких концерата; 

извођење опера; извођење представа уживо; 

издавање и уређивање књига; издавање и уређивање 

штампаног материјала и текстова, осим рекламних 

текстова; издавање календара; издавање каталога; 

издавање књига; издавање образовних материјала; 

издавање партитура; издавање приручника; издавање 

проспеката; издавање текста песама у облику књиге; 

издавање текста песама у форми партитуре; 

издавање текстова и слика, и у електронском 

формату, осим за рекламне потребе; издавање 

уџбеника; издавање часописа у електронском 

формату; издавање штампаног материјала; издавање 

штампаног материјала у електронском формату; 

изнајмљивање аудио и видео записа; изнајмљивање 

аудио и видео опреме; изнајмљивање музичких 

инструмената; изнајмљивање наставног материјала и 

опреме; изнајмљивање носача снимљених података у 

забавне сврхе; изнајмљивање образовних и 

материјала за обуку; изнајмљивање образовних 

материјала; изнајмљивање опреме, апарата и 

сценографије за позоришне позорнице или 

телевизијске студије; изнајмљивање позоришног 

декора; изнајмљивање позоришних костима; 

изнајмљивање уређаја за снимање звучних и видео 

записа; информативне услуге у виду извештавања о 

актуелним догађајима; информације које се односе 

на образовање и забаву; компоновање музике; 

настава, обука; објављивање музичких текстова; 

образовање и обука из области музике и забаве; 

образовање одраслих; образовање, подучавање и 

обука; образовне услуге које пружају асистенти за 

лица са посебним потребама; образовно тестирање; 

обука из области музике и забаве; одржавање 

представа; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; омогућавање 

коришћења простора и опреме за наступе; 

омогућавање коришћења простора и опреме за 

наставну обуку; омогућавање коришћења простора и 

опреме за представе; омогућавање коришћења 

простора и опреме плесних студија; омогућавање 

привремене употребе онлајн образовних материјала 

који се не могу преузети са интернета; онлајн 

издавање електронских књига и часописа; 

организовање догађаја из области културе у 

добротворне сврхе; организовање догађаја у 

културне сврхе; организовање етно фестивала у 

забавне или културне сврхе; организовање забавних 

активности за потребе летњих кампова; 

организовање и вођење образовних курсева; 

организовање и вођење образовних семинара; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

концерата, симпозијума, семинара, курсева обуке, 

часова и предавања; организовање и реализација 

часова; организовање и спровођење концерата; 

организовање конгреса и конференција за културне и 

образовне потребе; организовање концерата; 

организовање културних и уметничких догађаја; 

организовање курсева за обуку на образовним 

институцијама; организовање курсева обуке; 

организовање музичких концерата у добротворне 

сврхе; организовање музичких наступа уживо; 

организовање наступа из области културе; 

организовање образовних курсева; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; писање 

текстова за песме; подучавање балета; подучавање из 

области сценске уметности; подучавање из области 

уметности; подучавање музике; подучавање певања; 

подучавање у области музике; подучавање цртања; 

позоришна продукција; подучавање шивења; 

приказивање музичких представа у просторима за 

наступање; приказивање позоришних представа; 

приказивање филмова; припрема наставних планова, 

курсева, уџбеника и испита; припремање обуке; 

припремни курсеви за државне испите; продукција 

звучних снимака; продукција музике; пружање 

образовних курсева; пружање образовних курсева, 

предавања, семинара и програма за обуку младих; 

пружање онлајн услуга подучавања; пружање услуга 

у области образовања; услуге изнајмљивања књига.   
 

(210) Ж- 2021-1686 (220) 30.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

MARLBORO TROPICAL 

SPLASH 

(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.  
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(210) Ж- 2021-1687 (220) 30.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

PARLIAMENT HYBRID 

(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- 2021-1688 (220) 01.10.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Стеван Росић, Првослава Стојановића 4, 

34000, Крагујевац, RS 

(740) Aдвокат Горан М. Ћираковић, Гундулићев 

венац 55, 11000, Београд - Стари град 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, наранџаста, белa  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези наведених услуга; услуге 

индустријске анализе и истраживања; пројектовање 

и развој компјутерског хардвера и софтвера.  

(210) Ж- 2021-1689 (220) 01.10.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Стеван Росић, Првослава Стојановића 4, 

34000, Крагујевац, RS 

(740) Aдвокат Горан М. Ћираковић, Гундулићев 

венац 55, 11000, Београд - Стари град 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, сива, бела  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези наведених услуга; услуге 

индустријске анализе и истраживања; пројектовање 

и развој компјутерског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-1690 (220) 01.10.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) DOO za trgovinu, proizvodnju i usluge 

"Vasović" export-import, Пут за Шебеке 7, 32103, 

Чачак, Коњевићи, RS 

(540) 

 

(531) 03.09.01; 03.09.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) плава: Пантоне 2756Ц, нарандзаста боја: 

Пантоне 1495Ц  

(511) 29  риба.  

39  транспортне услуге, паковање и складистење 

робе.  
 

(210) Ж- 2021-1691 (220) 29.09.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) ALEKSANDAR TRGOVINA NA VELIKO I 

MALO DOO NOVI SAD, Цара Душана 69, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Гаврић Чуквас Славенка , Максима Горког 17а, 

21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 24.17.08; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01  

(591) пинк  

(511) 8  бријачи; бријачи, електрични; бритве; 

маказе; машинице за шишање, електричне или 

неелектричне; ручне справе за увијање косе; справе 

за равнање косе, електричне; справе за увијање косе, 

електричне; тримери за косу, на електрични и на 

батеријски погон; тримери [маказице]; шишачи за 

браду.  

11  електрични фенови, за личну употребу.  

21  чешљеви; четке; четке за бојење косе; четке за 

косу; чешљеви за косу.  
 

(210) Ж- 2021-1692 (220) 01.10.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Društvo za trgovinu I usluge Glamp d.o.o. 

Beograd (Novi Beograd), Милутина Миланковића 9ђ, 

11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Наташа Завишин, Симина 18,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.17; 24.17.03; 25.07.03; 

26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.14; 27.05.21; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, бела  

(511) 16 адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узор ци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за ђубре [од папира или пластике]; 

вреће за микроталасно кување; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; 

географске мапе; глина од полимера за моделирање; 

глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у 

домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке; 

графичке репродукције; графички отисци; грбови 

[папирни печати]; гумиране траке за лепљење 

папира; гумиране траке [канцеларијски материјал]; 

гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за 

брисање; дијаграми; допис нице за најаву посебних 

догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду; 

држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата; 

држачи списа, докумената [канцеларијски прибор]; 

држачи страница књига; електрокардиографски 

папир; етикете од папира или картона; жигови 

[печати]; зарезачи за оловке, електронски и 

неелектронски; заставе од папира; заштитне корице 

за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за 

урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте 

[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за 

умножаваче; индијско мастило; инструменти за 

гравирање; инструменти за писање; инструменти за 

цртање; ис пуна од папира или картона; јастучићи за 

мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са 

именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са 

мастилом; календари; калупи за глину за 

моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске 

машине за затварање коверата; канцеларијске 

машине за печаћење; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон 

папир; карте; картон; картонске кутије за шешире; 

каталози; каширани папир; клипсе за оловке; 

клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за 

бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка 

платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати 

и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки 

конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене 

књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице, 

за размену, које нису за играње; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом [канцеларијски 

прибор]; корективна течност [канцеларијски 
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реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за 

пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 

маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са 

бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индекс не карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; натпис и од папира или 

картона; неелектронски импринтери за кредитне 

картице; неелектронски показивачи графикона; 

несесери са прибором за писање; новине; новчанице; 

ногаре за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за 

отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

кутије за крем; папирне марамице за уклањање 

шминке; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 

картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од 

папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда 

за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице за 

документацију са фиокама [канцеларијски прибор]; 

стоне салвете од папира; стрипови; табаци од 

рецикловане целулозе за умотавање; табле за цртање; 

табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; таблице за 

писање; Т-лењири за цртање; тоалет папир; траке за 
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бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; траке 

за писаће машине; траке за цигаре, за увијање 

цигарета; транспаренти [банери] од папира; тубе од 

картона; убруси за лице од папира; убруси од 

папира; угаони лењири за цртање; угаоници за 

цртање; украсне папирне заставице; улазнице; 

уложне мапе са прстеновима; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; умноживачи; 

упијајућа хартија; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; фигурине направљене од кашираног 

папира; филтер папир; фолије за прецртавање; 

фолије од папира или пластике за одржавање влаге 

за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре; 

фотографије [штампане]; француски лењири 

кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски 

реквизит]; хистолошки препарати за наставу; 

хромолитографи; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртежи који се копирају на подлогу; 

цртежи, скице; челична пера; челична слова 

[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање; 

четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код 

сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [вискока штампа]; штампани роковници; 

штампарска слова; штампарске реглете; штампарски 

бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви 

и слова; штампарски комплети, покретни 

[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.  

35  aдминистративна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе трошкова и цене коштања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламно г материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција продаје 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 
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комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; психолошко тестирање за 

избор запослених; развој концепта оглашавања; 

рачуноводство; ревизија пословања; регистровање 

писане комуникације и података; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; секретарске услуге; системација 

информација у компјутерским базама података; 

стенографске услуге; стручне услуге о пословној 

ефикасности; тражење спонзорства; управљање 

програмима за путнике који често лете авионом; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

уређивање излога; услуге агенција за запошљавање; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа 

сајавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге поређења 

цена; услуге пописивања поклона; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; услуге 

посредовања у трговини; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења штампе; услуге претплате на новине за 

друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје 

путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; 

услуге телефонског одговарања за одсутне 

претплатнике; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; услуге 

фотокопирања; фактурисање; финансијска ревизија; 

циљни маркетинг.   

36  банкарске услуге; банкарске хипотеке; групно 

финансирање; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос виртуалних 

валута; електронски пренос средстава; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

пословног простора [непокретности]; издавање 

путничких чекова; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

инвестирање капитала; инвестирање средстава; 

инвестициони фондови; клириншки послови 

[финансије]; консултације о осигурању; најам 

апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка 

процена; обавештења о карбон кредитима; обрада 

плаћања извршених кредитним картицама; обрада 

плаћања извршених платним картицама; онлајн 

банкарство; организовање новчаних прикупљања; 

организовање финансирања за грађевинске пројекте; 

осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање 

од последица несрећног случаја; позајмљивање уз 

заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови 

везани за непокретности; посредовање на берзи; 

посредовање у осигурању; посредовање у промету 

некретнина; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; припрема понуда за потребе процене 

трошкова; провера чекова; процена антиквитета 

[старина]; процена накита; процена накнада штете 

[финансијска процена]; процена некретнина; процена 

поштанских марака; процена уметничких дела; 

пружање информација о осигурању; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

странице; пружање финансијских информација; 

трговање акцијама и обвезницама; убирање 

најамнине [станарине]; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; услуге агенција за 

изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за 

наплату дугова; услуге агенција за промет 

некретнина; услуге актуара; услуге берзанског 

посредовања; услуге давања гаранције; услуге 

залагаоница; услуге из плате пензија; услуге јемства; 

услуге кредитних агенција; услуге мењачница; 

услуге осигурања; услуге плаћања електронским 

новчаником; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; факторинг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 
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трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијска размена виртуалних валута; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске 

услуге при царинском посредовању; финансијско 

процењивање вуне; финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање куповине на лизинг; фискално 

процењивање.   

37  aсфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; 

бушење бунара; бушење нафтних или гасних 

бушотина; вађење руде; водоинсталатерске услуге; 

вулканизација гума [поправка]; глачање каменом 

пловућцем; грађевински надзор; дезинфиковање; 

закивање; заштита возила од корозије; заштита 

грађевина од влаге; заштита од корозије; звучно 

усаглашавање, штимовање музичких инструмената; 

зидарске услуге; зидарство; изградња; изградња и 

одржавање цевовода; изградња лука, пристаништа; 

изградња подводних објеката; изградња  

пристанишних насипа; изградња сајамских штандова 

и продавница; изградња фабрика; изнајмљивање 

булдожера; изнајмљивање грађевинске опреме; 

изнајмљивање дизалица [грађевинске опреме]; 

изнајмљивање машина за ископавање [багера]; 

изнајмљивање машина за прање веша; изнајмљивање 

машина за прање судова; изнајмљивање машина за 

сушење судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; инсталирање и одржавање пећи; 

инсталирање и поправка телефона; инсталирање и 

поправљање расхладне опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; консултације о 

грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање; 

монтирање скела; обнављање машина које су 

истрошене или делимично уништене; обнављање 

одеће; одржавање базена за пливање; одржавање 

возила; одржавање и поправка авиона; одржавање и 

поправка горионика [пламеника]; одржавање и 

поправка моторних возила; одржавање и поправка 

сефова; одржавање и поправка трезора; одржавање 

намештаја; одржавање, чишћење и поправка коже; 

одржавање, чишћење и поправка крзна; оправка 

сунцобрана; отклањање сметњи на електричним 

апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање 

одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 

електричних водова; поправка и одржавање 

филмских пројектора; поправка кишобрана; 

поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи; 

поправка сигурносних брава; поправка тапацирунга; 

поправка фотографских апарата; поправка часовника 

и сатова; постављање и поправка апарата за 

климатизацију; постављање и поправка електричних 

уређаја; постављање и поправка лифтова; 

постављање и поправка опреме за наводњавање; 

постављање и поправљање опреме за грејање; 

постављање и поправљање опреме за заштиту од 

поплава; постављање и поправљање складишта; 

постављање комуналних објеката на градилиштима; 

постављање кухињске опреме; постављање, 

одржавање и оправљање канцеларијских машина и 

опреме; постављање тапета на зидове; прање; прање 

веша; прање возила; прање рубља; протектирање 

гума; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; пуњење 

батерија за возила; пуњење електричних возила; 

рестаурација машина, мотора који су истрошени или 

делимично уништени; рестаурација намештаја; 

рестаурација [поправка] музичких инструмената; 

рестаурација уметничких дела; стерилизација 

медицинских инструмената; столарске услуге; 

тапацирање; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних 

аларма; уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење прозора; 

чишћење снега; чишћење улица; чишћење 

унутрашњости зграда.  

39  бродски превоз робе; ваздушни превоз; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; допуњавање аутомата за продају; 

допуњавање банкомата готовином; достава новина; 

достава порука [курирска служба]; достава робе 

наручене поштом; железнички транспорт; 

изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање 

аутомобила; изнајмљивање ваздухоплова; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража; 

изнајмљивање електричних винских подрума 

[фрижидера]; изнајмљивање замрзивача; 

изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање коња; 
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изнајмљивање навиогационих система; 

изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање 

просторија за хлађење; изнајмљивање пртљажника за 

кров на возилима; изнајмљивање путничких 

аутобуса; изнајмљивање путничких вагона; 

изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање 

ронилачких одела; изнајмљивање складишта; 

изнајмљивање теретних вагона; изнајмљивање 

трактора; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљивање чамаца; испорука енергије; испорука 

пошиљки; испорука робе; испорука цвећа; истовар 

терета; курирске услуге [достава пошиљки или 

робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке 

услуге; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; организовање крстарења; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

паковање поклона; паковање робе; паркирање 

возила; пилотирање; пилотирање цивилним 

дроновима; подводна спасавања; подизање 

потопљених бродова; поморски превоз; посредовање 

у вези са бродовима; посредовање у транспорту; 

посредовање у услугама шпедиције; пратња путника; 

превоз амбулантним колима; превоз аутобусом; 

превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима; 

превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

превоз излетничким бродовима; превоз и 

складиштење отпада; превоз камионом; превоз 

колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз 

путника; превоз робе баржама; превоз туриста; 

прикупљање рециклираних производа [транспорт]; 

припремање путних виза и путних исправа за лица 

која путују у иностранство; пружање информација о 

саобраћају; пружање информација о транспорту; 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху 

путовања; путничке резервације; резервација 

превоза; резервисање места за путовања; речни 

превоз; селидбене услуге; складиштење; 

складиштење пртљага; складиштење робе; 

складиштење чамаца, бродова; спасавање бродова; 

спасилачке операције [у транспорту]; такси превоз; 

тегљење; трајектни превоз; трамвајски превоз; 

транспортне услуге; уговарање услуга путничког 

превоза за друге коришћењем мрежне апликације; 

умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама 

канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару; 

услуге заједничког коришћења аутомобила [кар 

шеринг]; услуге заједничког путовања аутомобилом 

[карпулинг]; услуге комерцијалног превоза терета; 

услуге лучких радника; услуге ношења терета од 

стране носача; услуге превоза за туристичка 

разгледања; услуге превоза робе тегљачем; услуге 

спашавања [транспорт]; услуге флаширања [пуњења 

боца]; физичко складиштење електронски сачуваних 

података и докумената; франкирање поште; 

цевоводни транспорт; шпедиција.   

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде; 

анализа рукописа [графологија]; анализе за 

експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских 

система; архитектонске услуге; бактериолошка 

испитивања; биолошка истраживања; вођење студија 

техничког пројектовања; временска прогноза; 

геодетско мерење; геолошка испитивања терена; 

геолошка истраживања; геолошке експертизе; 

грађевинско пројектовање; графички дизајн; 

графички дизајн промотивног материјала; 

дигитализација докумената [скенирање]; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора]; 

дизајнирање визит карти; дизајнирање одеће; 

дизајнирање рачунарских система; дизајнирање 

рачунарског софтвера; електронско надгледање 

коришћења кредитних картица ради откривања 

интернет преваре; електронско надгледање података 

о заштити личности ради откривања крађе 

идентитета путем интернета; електронско 

похрањивање података; енергетска ревизија; 

засејавање облака; заштита од рачунарских вируса; 

изнајмљивање веб сер вера; изнајмљивање рачунара; 

изнајмљивање мерача потрошње електричне 

енергије; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

израда и одржавање веб страница за друге; 

инжењерске услуге; инсталирање рачунарског 

софтвера; испитивање материјала; испитивање 

нафтних извора; испитивање нафтних поља; 

истраживања из области козметике; истраживања из 

области механике; истраживања из области физике; 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

истраживања у области заваривања; истраживања у 

области технологије телекомуникација; истраживање 

и развој нових производа за друге; истраживање 

нафте; истраживање у области заштите животне 

средине; калибрација [мерење]; картографске услуге; 

клиничка испитивања; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; 

контрола квалитета; креирање и дизајнирање за 

друге индекс а информација заснованих на 

интернету [услуге информационе технологије]; 

медицинска истраживања; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; надгледање рачунарских система 

ради откривања кварова; научна истраживања; 

научна и технолошка истраживања у области 

природних катастрофа; научна и технолошка 

истраживања у вези са мапирањем патената; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; одржавање рачунарског софтвера; 

откључавање [декодирање] мобилних телефона; 

оцењивање квалитета непосеченог дрвета; писање 

текстова о техници; платформа као услуга [PaaS]; 
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подводна истраживања; поновно успостављање 

рачунарских података; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; процењивање квалитета 

вуне; пружање информација у вези са рачунарским 

технологијама и програмирањем путем веб-сајта; 

пружање корисничких услуга аутентификације 

коришћењем технологије јединствене пријаве за 

мрежне софтверске апликације; пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника; развој рачунарских 

платформи; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у 

облаку; саветовање из области архитектуре; 

саветовање о изради веб сајтова; саветовање о 

сигурности рачунара; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у вези са 

штедњом енергије; саветовање у области дизајна и 

развоја рачунарског хардвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; 

саветодавне услуге из области технологије; сервер 

хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација 

[индустријски дизајн]; тестирање исправности 

возила; тестирање текстила; технолошка 

истраживања; умножавање рачунарских програма; 

унутрашњи дизајн; урбанистичко планирање; услуге 

дизајнирања паковања; услуге из области хемије; 

услуге индустријског дизајна; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; услуге истраживања у области нафтне, 

гасне и рударске индустрије; услуге кодирања 

податка; услуге научних лабораторија; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; утврђивање аутентичности 

уметничких дела; хемијска испитивања; хемијске 

анализе; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова]; 

чување резервне копије података ван мреже.   

44  аранжирање цвећа; бањске услуге; баштованство; 

болничке услуге; ваздушно и површинско прскање 

ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама; 

ветеринарска помоћ; говорна терапија; депилирање 

воском; дијететски и нутриционистички савети; 

здравствена нега; зубарске услуге; изнајмљивање 

животиња за потребе баштованства; изнајмљивање 

кошница за пчеле; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање уређаја за обликовање косе; 

изнајмљивање хируршких робота; израда венаца; 

имплантација косе; киропрактика; консултантске 

услуге у области виноградарства; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега 

кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање 

дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега; 

пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична 

хирургија; припрема рецепата у апотекама; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже; 

узгајање биљака; узгој животиња; уништавање 

корова; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање 

вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви; 

услуге банке људског ткива; услуге вештачке 

оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства; 

услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених 

центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге неге животиња; услуге неговања 

болесника; услуге оплодње ин витро; услуге 

пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге санаторијума; услуге сауне; услуге 

соларијума; услуге сузбијања штеточина у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз 

помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара 

за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална 

терапија; хортикултура.   

45  астролошко саветовање; ватрогасне услуге; 

враћање изгубљених ствари; генеалошка 

истраживања; друштвена пратња; духовно 

саветовање; изнајмљивање вечерњих хаљина; 

изнајмљивање одеће; изнајмљивање 

противпожарних аларма; изнајмљивање сефова; 

изнајмљивање уређаја за гашење пожара; израда 

хороскопа; консултације о интелектуалној својини; 

консултације о физичком обезбеђењу; контрола 

предузећа ради сигурности; кремација; лизинг имена 

домена на интернету; лиценирање рачунарског 

софтвера [правне услуге]; лиценцирање 

интелектуалне својине; лиценцирање [правне услуге] 

у оквиру издавања софтвера; менаџмент ауторских 

права; надзирање противпровалних уређаја и аларма; 

организовање погребних церемонија; организовање 

политичких митинга; организовање религијских 

свечаности; организовање религијских скупова; 

отварање сигурносних брава; парничне услуге; 

писање личних писама; планирање и организовање 

венчања; погребне услуге; помоћ у облачењу ким 

она; посредовања, услуге медијације; правна 

истраживања; правне услуге у вези са преговорањем 

о уговорима за друге; правне услуге у области 

имиграције; правне услуге у одговарању на позиве за 
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подношење понуда; правно управљање лиценцама; 

праћење права интелектуалне својине за правно 

саветодавне сврхе; прикупљање биографских 

података о појединцима; проналажење несталих 

особа; проналажење украдених предмета; ревизија 

правне усклађености; ревизија регулаторне 

усклађености; регистрација имена домена [правне 

услуге]; саветовање о личном стилу облачења; 

саветовање у жалости због губитка блиске особе; 

сигурносни преглед пртљага; услуге агенција за 

склапање бракова; услуге агенција посредовање; 

услуге агенције за усвајање; услуге арбитража; 

услуге балсамовања; услуге детективских агенција; 

услуге консијержа; услуге мирног решавања 

спорова; услуге ноћног обезбеђења; услуге 

обезбеђења; услуге онлајн друштвених мрежа; 

услуге правног заступања; услуге правног надзора; 

услуге правног саветовања у вези са мапирањем 

патената; услуге припреме правних докумената; 

услуге пyштања голубова за специјалне прилике; 

услуге спасилаца на води; услуге читања судбине из 

карата; услуге читања тарот карата за друге; услуге 

чувања деце код куће; услуге чувања станова у 

одсуству власника; услуге шетања паса; чување 

кућних љубимаца.   
 

(210) Ж- 2021-1693 (220) 01.10.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) Društvo za trgovinu i usluge Glamp d.o.o. 

Beograd (Novi Beograd), Милутина Миланковића 9ђ, 

11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Наташа Завишин, Симина 18,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.17; 24.17.03; 26.11.14; 

27.05.21  

(511) 16  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узор ци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за ђубре [од папира или пластике]; 

вреће за микроталасно кување; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; 

географске мапе; глина од полимера за моделирање; 

глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у 

домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке; 

графичке репродукције; графички отисци; грбови 

[папирни печати]; гумиране траке за лепљење 

папира; гумиране траке [канцеларијски материјал]; 

гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за 

брисање; дијаграми; допис нице за најаву посебних 

догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду; 

држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата; 

држачи списа, докумената [канцеларијски прибор]; 

држачи страница књига; електрокардиографски 

папир; етикете од папира или картона; жигови 

[печати]; зарезачи за оловке, електронски и 

неелектронски; заставе од папира; заштитне корице 

за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за 

урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте 

[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за 

умножаваче; индијско мастило; инструменти за 

гравирање; инструменти за писање; инструменти за 

цртање; ис пуна од папира или картона; јастучићи за 

мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са 

именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са 

мастилом; календари; калупи за глину за 

моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске 

машине за затварање коверата; канцеларијске 

машине за печаћење; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон 

папир; карте; картон; картонске кутије за шешире; 

каталози; каширани папир; клипсе за оловке; 

клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за 

бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка 

платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати 

и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки 

конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене 

књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице, 

за размену, које нису за играње; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом [канцеларијски 

прибор]; корективна течност [канцеларијски 

реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за 

пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 
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маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са 

бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индекс не карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; натпис и од папира или 

картона; неелектронски импринтери за кредитне 

картице; неелектронски показивачи графикона; 

несесери са прибором за писање; новине; новчанице; 

ногаре за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за 

отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

кутије за крем; папирне марамице за уклањање 

шминке; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 

картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од 

папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда 

за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице за 

документацију са фиокама [канцеларијски прибор]; 

стоне салвете од папира; стрипови; табаци од 

рецикловане целулозе за умотавање; табле за цртање; 

табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; таблице за 

писање; Т-лењири за цртање; тоалет папир; траке за 

бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; траке 

за писаће машине; траке за цигаре, за увијање 

цигарета; транспаренти [банери] од папира; тубе од 
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картона; убруси за лице од папира; убруси од 

папира; угаони лењири за цртање; угаоници за 

цртање; украсне папирне заставице; улазнице; 

уложне мапе са прстеновима; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; умноживачи; 

упијајућа хартија; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; фигурине направљене од кашираног 

папира; филтер папир; фолије за прецртавање; 

фолије од папира или пластике за одржавање влаге 

за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре; 

фотографије [штампане]; француски лењири 

кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски 

реквизит]; хистолошки препарати за наставу; 

хромолитографи; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртежи који се копирају на подлогу; 

цртежи, скице; челична пера; челична слова 

[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање; 

четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код 

сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [вискока штампа]; штампани роковници; 

штампарска слова; штампарске реглете; штампарски 

бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви 

и слова; штампарски комплети, покретни 

[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.   

35  aдминистративна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе трошкова и цене коштања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламно г материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција продаје 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 
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корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; психолошко тестирање за 

избор запослених; развој концепта оглашавања; 

рачуноводство; ревизија пословања; регистровање 

писане комуникације и података; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; секретарске услуге; системација 

информација у компјутерским базама података; 

стенографске услуге; стручне услуге о пословној 

ефикасности; тражење спонзорства; управљање 

програмима за путнике који често лете авионом; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

уређивање излога; услуге агенција за запошљавање; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа 

сајавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге поређења 

цена; услуге пописивања поклона; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; услуге 

посредовања у трговини; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења штампе; услуге претплате на новине за 

друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје 

путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; 

услуге телефонског одговарања за одсутне 

претплатнике; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; услуге 

фотокопирања; фактурисање; финансијска ревизија; 

циљни маркетинг.   

36  банкарске услуге; банкарске хипотеке; групно 

финансирање; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос виртуалних 

валута; електронски пренос средстава; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

пословног простора [непокретности]; издавање 

путничких чекова; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

инвестирање капитала; инвестирање средстава; 

инвестициони фондови; клириншки послови 

[финансије]; консултације о осигурању; најам 

апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка 

процена; обавештења о карбон кредитима; обрада 

плаћања извршених кредитним картицама; обрада 

плаћања извршених платним картицама; онлајн 

банкарство; организовање новчаних прикупљања; 

организовање финансирања за грађевинске пројекте; 

осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање 

од последица несрећног случаја; позајмљивање уз 

заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови 

везани за непокретности; посредовање на берзи; 

посредовање у осигурању; посредовање у промету 

некретнина; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; припрема понуда за потребе процене 

трошкова; провера чекова; процена антиквитета 

[старина]; процена накита; процена накнада штете 

[финансијска процена]; процена некретнина; процена 

поштанских марака; процена уметничких дела; 

пружање информација о осигурању; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

странице; пружање финансијских информација; 

трговање акцијама и обвезницама; убирање 

најамнине [станарине]; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; услуге агенција за 

изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за 

наплату дугова; услуге агенција за промет 

некретнина; услуге актуара; услуге берзанског 

посредовања; услуге давања гаранције; услуге 

залагаоница; услуге из плате пензија; услуге јемства; 

услуге кредитних агенција; услуге мењачница; 

услуге осигурања; услуге плаћања електронским 

новчаником; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; факторинг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијска размена виртуалних валута; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 
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финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске 

услуге при царинском посредовању; финансијско 

процењивање вуне; финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање куповине на лизинг; фискално 

процењивање.   

37  aсфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; 

бушење бунара; бушење нафтних или гасних 

бушотина; вађење руде; водоинсталатерске услуге; 

вулканизација гума [поправка]; глачање каменом 

пловућцем; грађевински надзор; дезинфиковање; 

закивање; заштита возила од корозије; заштита 

грађевина од влаге; заштита од корозије; звучно 

усаглашавање, штимовање музичких инструмената; 

зидарске услуге; зидарство; изградња; изградња и 

одржавање цевовода; изградња лука, пристаништа; 

изградња подводних објеката; изградња  

пристанишних насипа; изградња сајамских штандова 

и продавница; изградња фабрика; изнајмљивање 

булдожера; изнајмљивање грађевинске опреме; 

изнајмљивање дизалица [грађевинске опреме]; 

изнајмљивање машина за ископавање [багера]; 

изнајмљивање машина за прање веша; изнајмљивање 

машина за прање судова; изнајмљивање машина за 

сушење судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; инсталирање и одржавање пећи; 

инсталирање и поправка телефона; инсталирање и 

поправљање расхладне опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; консултације о 

грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање; 

монтирање скела; обнављање машина које су 

истрошене или делимично уништене; обнављање 

одеће; одржавање базена за пливање; одржавање 

возила; одржавање и поправка авиона; одржавање и 

поправка горионика [пламеника]; одржавање и 

поправка моторних возила; одржавање и поправка 

сефова; одржавање и поправка трезора; одржавање 

намештаја; одржавање, чишћење и поправка коже; 

одржавање, чишћење и поправка крзна; оправка 

сунцобрана; отклањање сметњи на електричним 

апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање 

одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 

електричних водова; поправка и одржавање 

филмских пројектора; поправка кишобрана; 

поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи; 

поправка сигурносних брава; поправка тапацирунга; 

поправка фотографских апарата; поправка часовника 

и сатова; постављање и поправка апарата за 

климатизацију; постављање и поправка електричних 

уређаја; постављање и поправка лифтова; 

постављање и поправка опреме за наводњавање; 

постављање и поправљање опреме за грејање; 

постављање и поправљање опреме за заштиту од 

поплава; постављање и поправљање складишта; 

постављање комуналних објеката на градилиштима; 

постављање кухињске опреме; постављање, 

одржавање и оправљање канцеларијских машина и 

опреме; постављање тапета на зидове; прање; прање 

веша; прање возила; прање рубља; протектирање 

гума; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; пуњење 

батерија за возила; пуњење електричних возила; 

рестаурација машина, мотора који су истрошени или 

делимично уништени; рестаурација намештаја; 

рестаурација [поправка] музичких инструмената; 

рестаурација уметничких дела; стерилизација 

медицинских инструмената; столарске услуге; 

тапацирање; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних 

аларма; уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење прозора; 

чишћење снега; чишћење улица; чишћење 

унутрашњости зграда.  

39  бродски превоз робе; ваздушни превоз; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; допуњавање аутомата за продају; 

допуњавање банкомата готовином; достава новина; 

достава порука [курирска служба]; достава робе 

наручене поштом; железнички транспорт; 

изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање 

аутомобила; изнајмљивање ваздухоплова; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража; 

изнајмљивање електричних винских подрума 

[фрижидера]; изнајмљивање замрзивача; 

изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање коња; 

изнајмљивање навиогационих система; 

изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање 

просторија за хлађење; изнајмљивање пртљажника за 
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кров на возилима; изнајмљивање путничких 

аутобуса; изнајмљивање путничких вагона; 

изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање 

ронилачких одела; изнајмљивање складишта; 

изнајмљивање теретних вагона; изнајмљивање 

трактора; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљивање чамаца; испорука енергије; испорука 

пошиљки; испорука робе; испорука цвећа; истовар 

терета; курирске услуге [достава пошиљки или 

робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке 

услуге; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; организовање крстарења; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

паковање поклона; паковање робе; паркирање 

возила; пилотирање; пилотирање цивилним 

дроновима; подводна спасавања; подизање 

потопљених бродова; поморски превоз; посредовање 

у вези са бродовима; посредовање у транспорту; 

посредовање у услугама шпедиције; пратња путника; 

превоз амбулантним колима; превоз аутобусом; 

превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима; 

превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

превоз излетничким бродовима; превоз и 

складиштење отпада; превоз камионом; превоз 

колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз 

путника; превоз робе баржама; превоз туриста; 

прикупљање рециклираних производа [транспорт]; 

припремање путних виза и путних исправа за лица 

која путују у иностранство; пружање информација о 

саобраћају; пружање информација о транспорту; 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху 

путовања; путничке резервације; резервација 

превоза; резервисање места за путовања; речни 

превоз; селидбене услуге; складиштење; 

складиштење пртљага; складиштење робе; 

складиштење чамаца, бродова; спасавање бродова; 

спасилачке операције [у транспорту]; такси превоз; 

тегљење; трајектни превоз; трамвајски превоз; 

транспортне услуге; уговарање услуга путничког 

превоза за друге коришћењем мрежне апликације; 

умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама 

канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару; 

услуге заједничког коришћења аутомобила [кар 

шеринг]; услуге заједничког путовања аутомобилом 

[карпулинг]; услуге комерцијалног превоза терета; 

услуге лучких радника; услуге ношења терета од 

стране носача; услуге превоза за туристичка 

разгледања; услуге превоза робе тегљачем; услуге 

спашавања [транспорт]; услуге флаширања [пуњења 

боца]; физичко складиштење електронски сачуваних 

података и докумената; франкирање поште; 

цевоводни транспорт; шпедиција.   

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде; 

анализа рукописа [графологија]; анализе за 

експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских 

система; архитектонске услуге; бактериолошка 

испитивања; биолошка истраживања; вођење студија 

техничког пројектовања; временска прогноза; 

геодетско мерење; геолошка испитивања терена; 

геолошка истраживања; геолошке експертизе; 

грађевинско пројектовање; графички дизајн; 

графички дизајн промотивног материјала; 

дигитализација докумената [скенирање]; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора]; 

дизајнирање визит карти; дизајнирање одеће; 

дизајнирање рачунарских система; дизајнирање 

рачунарског софтвера; електронско надгледање 

коришћења кредитних картица ради откривања 

интернет преваре; електронско надгледање података 

о заштити личности ради откривања крађе 

идентитета путем интернета; електронско 

похрањивање података; енергетска ревизија; 

засејавање облака; заштита од рачунарских вируса; 

изнајмљивање веб сер вера; изнајмљивање рачунара; 

изнајмљивање мерача потрошње електричне 

енергије; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

израда и одржавање веб страница за друге; 

инжењерске услуге; инсталирање рачунарског 

софтвера; испитивање материјала; испитивање 

нафтних извора; испитивање нафтних поља; 

истраживања из области козметике; истраживања из 

области механике; истраживања из области физике; 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

истраживања у области заваривања; истраживања у 

области технологије телекомуникација; истраживање 

и развој нових производа за друге; истраживање 

нафте; истраживање у области заштите животне 

средине; калибрација [мерење]; картографске услуге; 

клиничка испитивања; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; 

контрола квалитета; креирање и дизајнирање за 

друге индекс а информација заснованих на 

интернету [услуге информационе технологије]; 

медицинска истраживања; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; надгледање рачунарских система 

ради откривања кварова; научна истраживања; 

научна и технолошка истраживања у области 

природних катастрофа; научна и технолошка 

истраживања у вези са мапирањем патената; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; одржавање рачунарског софтвера; 

откључавање [декодирање] мобилних телефона; 

оцењивање квалитета непосеченог дрвета; писање 

текстова о техници; платформа као услуга [PaaS]; 

подводна истраживања; поновно успостављање 

рачунарских података; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; процењивање квалитета 
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вуне; пружање информација у вези са рачунарским 

технологијама и програмирањем путем веб-сајта; 

пружање корисничких услуга аутентификације 

коришћењем технологије јединствене пријаве за 

мрежне софтверске апликације; пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника; развој рачунарских 

платформи; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у 

облаку; саветовање из области архитектуре; 

саветовање о изради веб сајтова; саветовање о 

сигурности рачунара; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у вези са 

штедњом енергије; саветовање у области дизајна и 

развоја рачунарског хардвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; 

саветодавне услуге из области технологије; сервер 

хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација 

[индустријски дизајн]; тестирање исправности 

возила; тестирање текстила; технолошка 

истраживања; умножавање рачунарских програма; 

унутрашњи дизајн; урбанистичко планирање; услуге 

дизајнирања паковања; услуге из области хемије; 

услуге индустријског дизајна; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; услуге истраживања у области нафтне, 

гасне и рударске индустрије; услуге кодирања 

податка; услуге научних лабораторија; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; утврђивање аутентичности 

уметничких дела; хемијска испитивања; хемијске 

анализе; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова]; 

чување резервне копије података ван мреже.   

44  аранжирање цвећа; бањске услуге; баштованство; 

болничке услуге; ваздушно и површинско прскање 

ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама; 

ветеринарска помоћ; говорна терапија; депилирање 

воском; дијететски и нутриционистички савети; 

здравствена нега; зубарске услуге; изнајмљивање 

животиња за потребе баштованства; изнајмљивање 

кошница за пчеле; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање уређаја за обликовање косе; 

изнајмљивање хируршких робота; израда венаца; 

имплантација косе; киропрактика; консултантске 

услуге у области виноградарства; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега 

кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање 

дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега; 

пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична 

хирургија; припрема рецепата у апотекама; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже; 

узгајање биљака; узгој животиња; уништавање 

корова; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање 

вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви; 

услуге банке људског ткива; услуге вештачке 

оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства; 

услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених 

центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге неге животиња; услуге неговања 

болесника; услуге оплодње ин витро; услуге 

пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге санаторијума; услуге сауне; услуге 

соларијума; услуге сузбијања штеточина у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз 

помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара 

за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална 

терапија; хортикултура.   

45  астролошко саветовање; ватрогасне услуге; 

враћање изгубљених ствари; генеалошка 

истраживања; друштвена пратња; духовно 

саветовање; изнајмљивање вечерњих хаљина; 

изнајмљивање одеће; изнајмљивање 

противпожарних аларма; изнајмљивање сефова; 

изнајмљивање уређаја за гашење пожара; израда 

хороскопа; консултације о интелектуалној својини; 

консултације о физичком обезбеђењу; контрола 

предузећа ради сигурности; кремација; лизинг имена 

домена на интернету; лиценирање рачунарског 

софтвера [правне услуге]; лиценцирање 

интелектуалне својине; лиценцирање [правне услуге] 

у оквиру издавања софтвера; менаџмент ауторских 

права; надзирање противпровалних уређаја и аларма; 

организовање погребних церемонија; организовање 

политичких митинга; организовање религијских 

свечаности; организовање религијских скупова; 

отварање сигурносних брава; парничне услуге; 

писање личних писама; планирање и организовање 

венчања; погребне услуге; помоћ у облачењу ким 

она; посредовања, услуге медијације; правна 

истраживања; правне услуге у вези са преговорањем 

о уговорима за друге; правне услуге у области 

имиграције; правне услуге у одговарању на позиве за 

подношење понуда; правно управљање лиценцама; 

праћење права интелектуалне својине за правно 

саветодавне сврхе; прикупљање биографских 
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података о појединцима; проналажење несталих 

особа; проналажење украдених предмета; ревизија 

правне усклађености; ревизија регулаторне 

усклађености; регистрација имена домена [правне 

услуге]; саветовање о личном стилу облачења; 

саветовање у жалости због губитка блиске особе; 

сигурносни преглед пртљага; услуге агенција за 

склапање бракова; услуге агенција посредовање; 

услуге агенције за усвајање; услуге арбитража; 

услуге балсамовања; услуге детективских агенција; 

услуге консијержа; услуге мирног решавања 

спорова; услуге ноћног обезбеђења; услуге 

обезбеђења; услуге онлајн друштвених мрежа; 

услуге правног заступања; услуге правног надзора; 

услуге правног саветовања у вези са мапирањем 

патената; услуге припреме правних докумената; 

услуге пyштања голубова за специјалне прилике; 

услуге спасилаца на води; услуге читања судбине из 

карата; услуге читања тарот карата за друге; услуге 

чувања деце код куће; услуге чувања станова у 

одсуству власника; услуге шетања паса; чување 

кућних љубимаца.   
 

(210) Ж- 2021-1694 (220) 04.10.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

COLORFUL PEOPLE  

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-1695 (220) 04.10.2021. 

(442) 30.11.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) 25  одећа. 

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. 

35  услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје 

које се односе на производе за загревање дувана; 

електронске цигарете; електронске уређаје за 

пушење; електронске уређаје за загревање цигарета 

или дувана и њихове делове; уређаје за оралну 

вапоризацију; распршиваче за електронске цигарете 

и уређаје за пушење; пуњиве електронске кутије за 

цигарете; пуњаче и платформе за напајање за 

наведене производе; справе за гашење цигарета које 

се загревају и дуванске штапиће који се загревају; 

онлајн малопродаје које се односе на течне 

никотинске растворе за употребу у електронским 

цигаретама; замене за дуван (које нису за 

медицинску употребу); артикле за пушаче; заштитне 

кутије; декоративне навлаке и торбе за ношење 

електронских цигарета и електронских уређаја за 

пушење; прибор за чишћење; оглашавање; 

маркетинг.  

36  услуге осигурања и финансирања, укључујући 

финансирање куповине електронских цигарета, 

уређаја за загревање дувана и електронских уређаја 

за пушење на лизинг.  

41  образовне услуге;  припремање обуке и услуге 

разоноде.  
 

(210) Ж- 2021-1921 (220) 09.11.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) COLKIM S.r.l. Sole Shareholder, via Piemonte 

n. 50, Ozzano dell’Emilia, IT 

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

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.11; 03.04.24; 03.05.07  

(591) плава, бела.  

(511) 5  родентициди.  

 

(210) Ж- 2021-1981 (220) 19.11.2021. 

(442) 30.11.2021. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

FLURBISEPT        

ФЛУРБИСЕПТ 

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

Trademarks Applications 
16.10.2021. - 15.11.2021. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/1432 промењена је у KENTKART 

SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, 

Макензијева 24, 11000 Београд, RS; 

 

 

Пренос права 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2021/1107 извршен је 

пренос на VOZZI HOLDING BV AMSTERDAM, 

Weerdestein 97, 1083GG Amsterdam, NL; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 81418 (181) 15.03.2031. 

(210) Ж- 2021-438 (220) 15.03.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) KOZUVCANKA DOO, Ul. Shishka br. 37, 1430, 

Kavadarci, MK 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 07.01.24; 24.03.07; 25.01.01; 25.07.25; 

26.01.05; 26.01.16; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

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

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 81419 (181) 19.02.2031. 

(210) Ж- 2021-282 (220) 19.02.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802, 

München, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 37:  услуге инсталирања наиме инсталација 

рачунарског хардвера и телекомуникационих 

апарата; уградња стакала, прозора и ролетни; 

постављање водоводне инсталације; уградња 

лифтова и елеватор; патроле за возила у квару, наиме 

мобилне патроле за поправке возила; поправка и 

одржавање возила; поправка чамаца, зграда, станова, 

просторија за комерцијалну или приватну употребу 

(укључујући складишта); грађевински надзор; 

инсталација, одржавање и поправка рачунара; 

одржавање и поправка противпровалних аларма и 

апарата за даљински надзор; поправка електричних 

кућних уређаја; помоћ у кући за болесне, старе или 

инвалиде, наиме помоћ у кући у виду чишћења куће, 

пеглања и одржавања куће; услуге одржавања и 

поправке возила; услуге пружања помоћи, 

саветовања и пружања информација у вези са напред 

наведеним услугама; услуге инсталације, чишћења, 

поправке и одржавања, наиме услуге поправке 

возила у квару; инсталација, одржавање и поправка 

рачунара, противпровалних уређаја и аларма и 

кућних апарата; изнајмљивање, најам и лизинг 

напред наведеног, обухваћено овом класом; савети, 

консултације и пружање информација у вези напред 

наведеног, обухваћено овом класом; изнајмљивање 

алата, постројења и опреме за изградњу и рушење; 

вађење природних ресурса; инсталирање, одржавање 

и поправка аларма, брава и сефова; поправка сатова 

и часовника; инсталирање, одржавање и поправка 

рачунарског хардвера и телекомуникационих 

апарата; инсталирање, одржавање и поправка хвац 

(грејање, вентилација и климатизација); допуна боје 

и поновно пуњење тонера за штампаче; одржавање и 

поправка гума; одржавање и поправка зграда; 

унутрашње и спољашње чишћење зграда; 

изнајмљивање машина и опреме за чишћење, прање 

и сушење; глачање, уградња, одржавање и поправка 

стакала, прозора и ролетни; одржавање и поправка 

водоинсталација; одржавање и поправка намештаја; 

чишћење и нега тканина, текстила, коже, крзна и 

производа направљених од наведених материјала; 

истребљивање, дезинфекција и сузбијање штеточина; 

домарске услуге.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања; 

пружање помоћи у случају квара на возилу, наиме 

услуге вуче возила; пружање помоћи лицима, наиме 

репатријација (транспорт); транспорт и спашавање 

или операције раног повратка (транспорт лица); 

превоз амбулантним колима и ваздушним 

амбулантни превоз; медицинска репатријација; 

медицински транспорт; услуге консијержа, наиме 

такси превоз; репатријација и транспорт 

аутомобилиста, мотоциклиста и других путника у 

случају несреће или болести; репатријација возила; 

изнајмљивање возила; локализација возила; испорука 

резервних делова за возила; услуге спашавања; 

транспорт преминулих лица; услуге туристичких 

канцеларија и туристичких агенција (транспорт); 

информације о путовањима; резервисање места за 
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путовања или за транспорт због репатријације, за 

транспорт тела или транспорт у случају раног 

повратка; пратња путника током репатријације; 

патроле за возила у квару, наиме патроле за 

репатријацију возила; издавање карата за превоз 

(тикетинг); услуге пресељења, наиме услуге 

пресељења за компаније, поготово услед ризика или 

ванредних ситуација (нпр. отварање привремене 

заменске канцеларије); помоћ на путу, наиме 

пружање помоћи у случају квара на возилу, услуге 

вуче возила, репатријација возила и аутомобилиста, 

локализација возила, испорука резервних делова за 

возила, транспорт преминулих лица, услуге бравара, 

услуге мобилности; услуге пружања помоћи, 

саветовања и пружања информација у вези са напред 

наведеним услугама; дистрибуција цевоводом и 

каблом; навигација (одређивање позиције и 

планирање руте и правца); транспорт и испорука 

робе нарочито осигураним купцима; услуге 

транспорта и истовара робе и терета; услуге 

испоруке поште и курирске услуге; изнајмљивање 

превозних средстава; путовања и превоз путника; 

разгледање, услуге водича и излета; спасилачке 

услуге, услуге проналажења, тегљења и спашавања; 

пуњење машина и контејнера; утовар и истовар 

возила; паркирање и складиштење возила; услуге 

ношења.  
 

(111) 81420 (181) 14.05.2031. 

(210) Ж- 2021-872 (220) 14.05.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

 Dublin 24, IE 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 19.03.01; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 

29.01.04; 29.01.05; 29.01.06  

(591) плава, бела, љубичаста.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови; 

суплементи исхрани у медицинске сврхе; витамини.  

(111) 81421 (181) 04.03.2031. 

(210) Ж- 2021-367 (220) 04.03.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) РЕВИТА д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 125А, 

спрат 7, стан А71, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.24; 26.04.12; 26.04.15; 26.04.19; 

27.05.01; 29.01.02; 29.01.05  

(591) жута, љубичаста.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.   

Кл. 30:  кондиторски производи; чоколада; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, 

меласа; лед (замрзнута вода).  

Кл. 32:  безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.   
 

(111) 81422 (181) 04.03.2031. 

(210) Ж- 2021-368 (220) 04.03.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) РЕВИТА д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 125А, 

спрат 7, стан А71, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.24; 26.04.12; 26.04.15; 26.04.19; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.05  

(591) жута, љубичаста.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.   

Кл. 30:  кондиторски производи; чоколада; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, 

меласа; лед (замрзнута вода).  
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Кл. 32:  безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.   
 

(111) 81423 (181) 10.02.2031. 

(210) Ж- 2021-235 (220) 10.02.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) Доо "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б., 

21460, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.15; 03.06.03; 26.15.09; 27.01.13; 27.03.03; 

27.05.07; 27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, црвена, наранџаста, зелена, љубичаста, 

црна, розе, плава.  

(511) Кл. 18:  игре, играчке и предмети за игру; 

апарати за видео игре; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за игре, 

играчке и предмете за игру; услуге рекламирања 

преко интернета.  
 

(111) 81424 (181) 14.04.2031. 

(210) Ж- 2021-654 (220) 14.04.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) Yason do.o.o Novi Sad, Стратимировићева 1, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 9:  офтамолошка сочива; оптичарски 

производи; оквири за сунчане наочаре; оптичка 

сочива за сунчане наочаре; сочива за сунчане 

наочаре; узице за сунчане наочаре; траке за сунчане 

наочаре; футроле за сунчане наочаре; футроле за 

сунчане наочаре и за заштитне наочаре; оквири за 

наочаре за вид и за наочаре за сунце.  

Кл. 44:  оптичарске услуге; оптометријске услуге; 

офтамолошке услуге.  
 

(111) 81425 (181) 28.04.2031. 

(210) Ж- 2021-764 (220) 28.04.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) SLATKI SVET MILKY D.O.O. BEOGRAD-

NOVI BEOGRAD, Булевар Зорана Ђинђића 152А, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Едвин С. Прелић, Доститејева 12, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.24  

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени свештај.  
 

(111) 81426 (181) 11.05.2031. 

(210) Ж- 2021-817 (220) 11.05.2021. 

 (151) 18.10.2021. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU 

INŽENJERING I USLUGE SIGMA UNIVERSAL 

D.O.O. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Народних 

хероја 36, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.07.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 

27.05.24  

(591) зелена, бела, црвена и жута.   

(511) Кл. 30:  производи од житарица, нарочито: 

експандиране житарице, експандирани кукуруз, 

експандирани пиринач; бисквити; кокице; мусли; 

грицкалице на бази пиринча; грицкалице на бази 

житарица; пиринач.  
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(111) 81427 (181) 18.05.2031. 

(210) Ж- 2021-892 (220) 18.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) NOVARTIS AG,  , 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

CISOF 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску употребу.  
 

(111) 81428 (181) 18.05.2031. 

(210) Ж- 2021-888 (220) 18.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

PushHaler 

(511) Кл. 10:  медицински апарати и инструменти.  
 

(111) 81429 (181) 18.05.2031. 

(210) Ж- 2021-894 (220) 18.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) NOVARTIS AG,  , 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

TILOBRASTIL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 81430 (181) 18.05.2031. 

(210) Ж- 2021-893 (220) 18.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) NOVARTIS AG,  , 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

EPROCLIV 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 81431 (181) 19.05.2031. 

(210) Ж- 2021-902 (220) 19.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 

Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

SHARPENING YOUR STYLE 

(511) Кл. 3:  препарати за бријање, препарати за негу 

после бријања.  

Кл. 8:  бријачи и жилети.  
 

(111) 81432 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-537 (220) 26.03.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 25.12.01; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) златна, бела, црна, зелена.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за вино; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за вино.  

Кл. 33:  вино.  

Кл. 35:  оглашавање; укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге промета, трговине на 

велико и мало вином.  
 

(111) 81433 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-538 (220) 26.03.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 05.03.13; 25.12.01; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.07; 29.01.08  

(591) зелена, црна, златна, браон.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за вино; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за вино.  

Кл. 33:  вино.  

Кл. 35:  оглашавање; укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови, маркетиншки послови; услуге 

промета, трговине на велико и мало вином.  
 

(111) 81434 (181) 25.01.2031. 

(210) Ж- 2021-103 (220) 25.01.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SOHO 

(511) Кл. 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.  
 

(111) 81435 (181) 11.05.2031. 

(210) Ж- 2021-808 (220) 11.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED, Flat 39, 

8/F, Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan 

Mei Street, Fotan, NT,, Hong Kong, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 7:  дезинтегратори; машине за сечење 

хлеба; машине за мешање; млинови (као машине); 

машине за припрему пића, електромеханичке; 

машине за пеглање; машине за прање судова; 

млинови за кафу, осим ручних; пресе за воће, 

електричне, за употребу у домаћинству; машине за 

прање (за веш); индустријски роботи; инсталације за 

извлачење прашине у циљу чишћења; 3д штампачи; 

аутоматске машине за продају; уређаји за повлачење 

завеса, електрично покретани.  

Кл. 9:  компјутерски периферни уређаји; “ноутбук” 

рачунари; лаптоп рачунари; таблет рачунари; кутије 

за звучнике; телевизијски апарати; рачунарски 

меморијски уређаји; мобилни телефони; паметни 

телефони; слушалице; камере (фотографске); 

прикључци за електричне линије; батерије, 

електричне; пуњачи батерија.  

Кл. 11:  сијалице, електричне; електричне лампе; 

лампе; горионици са жарним нитима; расхладни 

ормарићи; замрзивачи; расхладни апарати и машине; 

инсталације и машине за хлађење; фрижидери; 

инсталације уређаја за климатизацију; фенови за 

косу; клима уређаји; електрични фенови за личну 

употребу; парне машине за пеглање тканина; 

бојлери.  
 

(111) 81436 (181) 17.05.2031. 

(210) Ж- 2021-879 (220) 17.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

HEETS SILVER SELECTION 

(511) Кл. 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 и 

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; 
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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.  
 

(111) 81437 (181) 18.05.2031. 

(210) Ж- 2021-886 (220) 18.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

ALPINE 

(511) Кл. 34:  дувански производи; цигаре, 

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; папир за цигарете, тубе за цигарете, 

филтери за цигарете, кутије за дуван, кутије за 

цигарете, табакере, пепељаре, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи.  
 

(111) 81438 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-554 (220) 31.03.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ, ГУЧА, Трг Слободе б.б., 32230,  

Лучани, Гуча, RS 

(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд 

(540) 

Драгачевски сабор трубача  

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 35:  вођење, уређивање и организовање 

трговачких приредби и сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење 

рекламног и промотивног материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дељење рекламног материјала [летака, 

брошура и штампаног материјала]; дељење флајера, 

брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

интернет маркетинг; маркетинг; маркетиншка помоћ; 

обезбеђивање огласног простора; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; оглашавање на 

отвореном; организовање догађаја, изложби, сајмова 

и приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; пословно управљање за музичке извођаче; 

припремање маркетиншког материјала; промоција 

музичких концерата; промоција посебних догађаја; 

рекламирање из области туризма и путовања; 

рекламирање музичког садржаја других пружањем 

онлајн портфолиа путем интернет странице.  

Кл. 41:  вођење забавних активности; вођење 

забавних догађаја; вођење забавних догађаја, 

културних догађаја, спортских догађаја уживо, 

образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење забавних догађаја уживо и 

филмских фестивала; вођење културних догађаја; 

договарање, реализација и организација концерата; 

забава у виду извођења вокалних дела уживо; забава 

у виду извођења плесних садржаја уживо; забава у 

виду извођења уживо аудио и визуелних дела; забава 

у виду концертних наступа; забава у виду музичких 

извођења уживо; забава у виду наступа музичких 

вокалних група; забава у виду наступа музучких 

група; забава у виду наступа певача; забава у виду 

наступа симфонијских оркестара; забава у виду 

наступа уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду 

оркестарских наступа; забавне и културне 

активности; издавање брошура; издавање 

електронских публикација; издавање проспеката; 

информације које се односе на образовање и забаву; 

културне активности; објављивање памфлета; 

омогућавање коришћења простора и опреме за 

наступе; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација представа и концерата; 

организовање догађаја из области културе; 

организовање етно фестивала у забавне или културне 

сврхе; организовање забавних догађаја; 

организовање забавних догађаја уживо; 

организовање забавних наступа; организовање 

забавних приредби; организовање и вођење догађаја 

из области културе; организовање и вођење забавних 

активности; организовање и вођење забавних 

догађаја; организовање и вођење забавних догађаја 

уживо; организовање и вођење музичких концерата; 

организовање игара и такмичења; организовање и 
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извођење наступа; организовање и спровођење 

концерата; организовање концерата; организовање 

културних и уметничких догађаја; организовање 

музичких догађаја који се изводе уживо у забавне 

сврхе; организовање музичких концерата; 

организовање музичких наступа уживо; 

организовање такмичења; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; пружање информација у 

вези са забавом, музиком, наступима уживо и 

забавним догађајима.  

Кл. 43:  изнајмљивање објеката за банкете и 

друштвена окупљања за посебне прилике; 

изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање 

просторија за друштвена окупљања; изнајмљивање 

шатора; изнајмљивање штандова за сајмове; 

обезбеђивање објеката за банкете и друштвене 

догађаје за посебне прилике; организовање и 

пружање привременог смештаја; пансионске услуге; 

привремени смештај; припрема хране и пића; 

пружање информација о смештају преко интернета; 

пружање информација о услугама привременог 

смештаја; пружање информација о услугама 

ресторана; пружање информација о хотелима; 

пружање информација преко интернета у вези са 

резервацијом смештаја; пружање информација преко 

интернета у вези са хотелским резервацијама; 

резервација привременог смештаја путем интернета; 

резервација привременог смештаја у хотелима и 

пансионима; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге пружања информација 

о ресторанима и баровима.  
 

(111) 81439 (181) 31.03.2031. 

(210) Ж- 2021-555 (220) 31.03.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ, ГУЧА, Трг Слободе б.б.,  

32230, Лучани, Гуча, RS 

(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд 

(540) 

Сабор трубача Гуча 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 35:  вођење, уређивање и организовање 

трговачких приредби и сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење 

рекламног и промотивног материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дељење рекламног материјала [летака, 

брошура и штампаног материјала]; дељење флајера, 

брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

интернет маркетинг; маркетинг; маркетиншка помоћ; 

обезбеђивање огласног простора; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; оглашавање на 

отвореном; организовање догађаја, изложби, сајмова 

и приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; пословно управљање за музичке извођаче; 

припремање маркетиншког материјала; промоција 

музичких концерата; промоција посебних догађаја; 

рекламирање из области туризма и путовања; 

рекламирање музичког садржаја других пружањем 

онлајн портфолиа путем интернет странице.  

Кл. 41:  вођење забавних активности; вођење 

забавних догађаја; вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 

догађаја, и забавних и културних активности; вођење 

забавних догађаја уживо и филмских фестивала; 

вођење културних догађаја; договарање, реализација и 

организација концерата; забава у виду извођења 

вокалних дела уживо; забава у виду извођења плесних 

садржаја уживо; забава у виду извођења уживо аудио и 

визуелних дела; забава у виду концертних наступа; 

забава у виду музичких извођења уживо; забава у виду 

наступа музичких вокалних група; забава у виду 

наступа музучких група; забава у виду наступа певача; 

забава у виду наступа симфонијских оркестара; забава 

у виду наступа уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду оркестарских 

наступа; забавне и културне активности; издавање 

брошура; издавање електронских публикација; 

издавање проспеката; информације које се односе на 

образовање и забаву; културне активности; 

објављивање памфлета; омогућавање коришћења 

простора и опреме за наступе; организација и вођење 

културних и рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација представа и концерата; 

организовање догађаја из области културе; 

организовање етно фестивала у забавне или културне 

сврхе; организовање забавних догађаја; организовање 

забавних догађаја уживо; организовање забавних 

наступа; организовање забавних приредби; 

организовање и вођење догађаја из области културе; 

организовање и вођење забавних активности; 

организовање и вођење забавних догађаја; 

организовање и вођење забавних догађаја уживо; 

организовање и вођење музичких концерата; 

организовање игара и такмичења; организовање и 

извођење наступа; организовање и спровођење 

концерата; организовање концерата; организовање 

културних и уметничких догађаја; организовање 

музичких догађаја који се изводе уживо у забавне сврхе; 
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организовање музичких концерата; организовање 

музичких наступа уживо; организовање такмичења; 

организовање такмичења и свечаности доделе награда; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

пружање информација у вези са забавом, музиком, 

наступима уживо и забавним догађајима.  

Кл. 43:  изнајмљивање објеката за банкете и друштвена 

окупљања за посебне прилике; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање шатора; 

изнајмљивање штандова за сајмове; обезбеђивање 

објеката за банкете и друштвене догађаје за посебне 

прилике; организовање и пружање привременог 

смештаја; пансионске услуге; привремени смештај; 

припрема хране и пића; пружање информација о 

смештају преко интернета; пружање информација о 

услугама привременог смештаја; пружање 

информација о услугама ресторана; пружање 

информација о хотелима; пружање информација преко 

интернета у вези са резервацијом смештаја; пружање 

информација преко интернета у вези са хотелским 

резервацијама; резервација привременог смештаја 

путем интернета; резервација привременог смештаја у 

хотелима и пансионима; резервисање пансиона; 

резервисање привременог смештаја; услуге пружања 

информација о ресторанима и баровима.  
 

(111) 81440 (181) 19.05.2031. 

(210) Ж- 2021-904 (220) 19.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.20; 26.11.03; 26.11.13  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење 

ендокриних обољења и поремећаја; фармацеутски 

препарати, наиме хумани хормони раста.  
 

(111) 81441 (181) 19.05.2031. 

(210) Ж- 2021-898 (220) 19.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) FMC Corporation and FMC Agro Singapore 

Pte Ltd., 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US i 77 Robinson Road,, #13-00, 

Robinson 77, Singapore 068896, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

ALTACOR 

(511) Кл. 5:  инсектициди.  
 

(111) 81442 (181) 19.05.2031. 

(210) Ж- 2021-897 (220) 19.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) FMC Corporation and FMC Agro Singapore 

Pte Ltd., 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US i 77 Robinson Road,, #13-00, 

Robinson 77, Singapore 068896, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

VERIMARK 

(511) Кл. 5:  инсектициди.  
 

(111) 81443 (181) 19.05.2031. 

(210) Ж- 2021-899 (220) 19.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) FMC Corporation and FMC Agro Singapore 

Pte Ltd., 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US i 77 Robinson Road,, #13-00, 

Robinson 77, Singapore 068896, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

INECOR 

(511) Кл. 5:  инсектициди.  
 

(111) 81444 (181) 07.05.2031. 

(210) Ж- 2021-796 (220) 07.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) KALMAN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVNU I USLUGE 

BEOGRAD, Устаничка (ТЦ Коњарник) 189, лок. 

8а/III, 11050, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Јанковић, Кнеза Милоша 53/3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08 
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(591) зелена, црна, бела.  

(511) Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; услуге 

агенција за промет некретнита; посредовање у 

промету некретнина; инвестициони фондови; 

инвестирање капитала; услуге финансирања; 

управљање непокретностима; управљање стамбеним 

зградама; најам апартмана; услуге агенција за 

изнајмљивање смештаја (станова); издавање 

пословног простора (непокретности); организовање 

финансирања за грађевинске пројекте; инвестирање 

средстава; трговање акцијама и обвезницама; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад; 

послови везани за непокретности; групно 

финансирање.  

Кл. 37:  чишћење унутрашњости зграда; 

изнајмљивање грађевинске опреме; изградња; 

грађевински надзор; изнајмљивање машина за 

ископавање (багера); инсталирање, одржавање и 

поправка машина; пружање информација у вези са 

изградњом; рушење објеката.  

Кл. 41:  услуге спортских објеката; услуге клубаова 

здравља (здравствено и фитнес вежбање); припрема 

и вођење семинара; обука (тренирање); 

изнајмљивање спортских терена; услуге личног 

тренера (фитнес тренинг); вођење часова фитнеса; 

изнајмљивање играчака; изнајмљивање опреме за 

играње; организовање разгледања у пратњи водича; 

организовање тура пењања са водичем; услуге 

процене телесне издржљивости за потребе 

тренирања.  

Кл. 42:  архитектонске услуге; грађевинско 

пројектовање; дизајн ентеријера (уређење унутрашњег 

простора); услуге индустријског дизајна; инжењерске 

услуге; урбанистичко планирање.  

Кл. 43:  услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски); кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге кафетерија; обезбеђење услова за камповање; 

услуге кантина; изнајмљивање привременог 

смештаја; пансионске услуге; услуге изнајмљивања 

кућа за одмор; услуге хотела; услуге ресторана; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; услуге барова; услуге кампова за одмор 

(смештај); изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; резервисање привременог смештаја; услуге 

мотела; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање апарата за осветљење; услуге пријема 

за привремени смештај (организовање долазака и 

одлазака); услуге личног шефа кухиње; услуге 

наргила барова.  
 

(111) 81445 (181) 04.02.2031. 

(210) Ж- 2021-187 (220) 04.02.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, 

Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS 

(540) 

ANANAS E-COMMERCE 

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; услуге рекламних агенција; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање); услуге посредовања у трговини; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе.  

Кл. 36:  финансирање зајмова; обрада плаћања извршен 

их кредитним картицама; обрада плаћања извршен их 

платним картицама; електронски пренос средстава; 

услуге плаћања електронским новчаником; финансијска 

размена виртуелних валута.  

Кл. 38:  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  

Кл. 39:  паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; 

транспортне услуге; посредовање у транспорту; 

курирске услуге (достава пошиљки или робе); 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

(курирска служба); достава робе наручене поштом; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика);   
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Кл. 42:  изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као 

услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е - трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације. 

 Кл. 45:  услуге онлајн друштвених мрежа.   
 

(111) 81446 (181) 04.02.2031. 

(210) Ж- 2021-188 (220) 04.02.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, 

Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS 

(540) 

KLIK! BUM! TRAS! 

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање; рекламирање на 

радију; рекламирање преко телевизије; услуге 

рекламних агенција; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; прикупљање информација 

у компјутерске базе података; систематизација 

информација у компјутерским базама података; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

услуге поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

саобраћаја за интернет странице; оглашавање плаћањем 

по клику (рау рег click оглашавање); услуге 

посредовања у трговини; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; управљање програмима лојалности 

потрошача; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; израђивање профила потрошача за комерцијалне 

или маркетиншке сврхе. 

Кл. 36:  финансирање зајмова; обрада плаћања 

извршен их кредитним картицама; обрада плаћања 

извршен их платним картицама; електронски пренос 

средстава; услуге плаћања електронским 

новчаником; финансијска размена виртуелних 

валута.  

Кл. 38:  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  

Кл. 39:  паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; 

транспортне услуге; посредовање у транспорту; 

курирске услуге (достава пошиљки или робе); 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

(курирска служба); достава робе наручене поштом; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика);   

Кл. 42:  изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као 

услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е - трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације.  

Кл. 45:  услуге онлајн друштвених мрежа.   
 

(111) 81447 (181) 04.02.2031. 

(210) Ж- 2021-190 (220) 04.02.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, 

Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.11.08; 27.05.07; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) наранџаста (NEX#FE5000), зелена 

(HEX#84BD00), бела(HEX#FFFFFF).  

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; услуге рекламних агенција; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 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; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање); услуге посредовања у трговини; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе.  

Кл. 36:  финансирање зајмова; обрада плаћања 

извршен их кредитним картицама; обрада плаћања 

извршен их платним картицама; електронски пренос 

средстава; услуге плаћања електронским 

новчаником; финансијска размена виртуелних 

валута.  

Кл. 38:  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  

Кл. 39:  паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; 

транспортне услуге; посредовање у транспорту; 

курирске услуге (достава пошиљки или робе); 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

(курирска служба); достава робе наручене поштом; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика);   

Кл. 42:  изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као 

услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е - трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације.  

Кл. 45:  услуге онлајн друштвених мрежа.   
 

(111) 81448 (181) 10.05.2031. 

(210) Ж- 2021-802 (220) 10.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) eGroup društvo s ograničenom odgovornošću 

Beograd-Savski Venac, Милоша Поцерца 22, 11000, 

Београд, RS 

(740) адвокат Андреј Прекајски, Светозара 

Марковића 67/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 27.05.01; 27.05.17  

(591) наранџаста, бела.  

(511) Кл. 9:  монитори [компјутерска опрема]; 

монитори са екраном од течних кристала [лцд]; 

штампачи за рачунаре; штампачи у боји; главе 

штампача за инк-џет штампаче; лаптоп рачунари; 

рачунари; таблет рачунари; рачунарски софтвер; 

телефони; звучници; процесори [централна јединица 

за обраду података]; картице радне меморије [рам]; 

усб прикључци; рачунарске тастатуре; усб каблови; 

усб хардвер; wеб камере; апарати за емитовање, 

снимање, пренос или репродукцију звука, података 

или слике; апарати за обраду података; апарати за 

пројекцију, пројектори; бежични телефони; ваге; 

видео екрани; даљинометри; двд плејери; дигитални 

фотоапарати; дискови видео игара; дискови за 

рачунарске игре; екрани на додир; звучници за 

рачунаре; компјутерски хардвер; плотери; 

рачунарски оперативни софтвер.  

Кл. 11:  гасни бојлери; електрични бојлери; 

замрзивачи; фрижидери-замрзивачи; замрзивачи 

сандучари; шпорети; електрични шпорети; 

радијатори, [грејни]; радијатори, електрични; пећи, 

рерне, које нису за лабораторијску употребу; пећи на 

дрва; фритезе, електричне; фрижидери; судопере; 

кухињске судопере; кухињски аспиратори; фенови за 

косу; машине за сушење веша; расхладне витрине; 

електричне рерне; плоче за кување; електричне 

плоче за кување; апарати за грејање, електрични; 

апарати за печење; вентилатори за кућну употребу; 

грејачи ваздуха; грејне плоче; електричне лампе; 

електрични апарати за кување кафе; електрични 

роштиљи; пекачи; рингле за кување; славине; клима 

уређаји; микроталасне пећи [уређаји за кување]; 

уређаји за прављење хлеба; уређаји за кување под 

притиском, електрични.  

Кл. 35:  оглашавање; огашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање]; оглашавање према 

категоријама; оглашавање путем банера; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; пружање пословних информација путем 
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интернет странице; рекламирање на радију; 

рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање и 

маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање 

на интернету за потребе других лица; рекламирање 

пословних интернет страница; рекламирање преко 

интернета; рекламирање преко моблиних 

телефонских мрежа; рекламирање преко свих јавних 

средстава комуникације; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламне услуге и оглашавање преко телевизије, 

радија или поште; рекламне услуге и пословни 

савети; рекламне услуге које се пружају преко 

интернета; рекламне услуге у популарној и стручној 

штампи; оглашавање и промотивна продаја услуга; 

дељење рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; пословно управљање; канцеларијски 

послови; вођење послова; услуге малопродаје и 

велепродаје; услуге продаје путем интернета; услуге 

компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; услуге 

аукцијске продаје путем интернета.  
 

(111) 81449 (181) 11.05.2031. 

(210) Ж- 2021-816 (220) 11.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU 

INŽENJERING I USLUGE SIGMA UNIVERSAL 

D.O.O. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Народних 

хероја 36, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 05.09.24; 11.03.07; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.04; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08 

(591) зелена, црвена, љубичаста, црна, бела.  

(511) Кл. 30:  сирће.  
 

(111) 81450 (181) 19.05.2031. 

(210) Ж- 2021-900 (220) 19.05.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

(732) Привредно друштво ЈОТЕR д.о.о. Крушевац, 

Краља Александра ујединитеља 1а, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Зоран Милојковић, Београдска 54/1, 

11111, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) Кл. 1:  лепкови за индустријску употребу.  

Кл. 19:  грађевински материјали (неметални).  
 

(111) 81451 (181) 23.04.2031. 

(210) Ж- 2021-725 (220) 23.04.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

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

H-3574, HU 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.07.08; 05.07.09; 24.17.01; 24.17.02; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, тамноплава, црвена, плава.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића; цидери (ферментисана 

алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина, 

жестока пића и ликери; газирана алкохолна пића; 

газирана алкохолна пића са укусом воћа; све 

претходно наведене робе искључујући алкохолна 

пића која садрже чај.  
 

(111) 81452 (181) 23.04.2031. 

(210) Ж- 2021-728 (220) 23.04.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

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

H-3574, HU 
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(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.07.12; 24.17.01; 24.17.02; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06 

(591) бела, тамноплава, светлозелена, зелена.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића; цидери (ферментисана 

алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина, 

жестока пића и ликери; газирана алкохолна пића; 

газирана алкохолна пића са укусом воћа; све 

претходно наведене робе искључујући алкохолна 

пића која садрже чај.  
 

(111) 81453 (181) 23.04.2031. 

(210) Ж- 2021-726 (220) 23.04.2021. 

 (151) 19.10.2021. 

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

H-3574, HU 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.07.14; 05.07.17; 05.07.22; 24.17.01; 

24.17.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.22; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, тамноплава, светлонаранџаста, 

тамнонаранџаста.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића; цидери (ферментисана 

алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина, 

жестока пића и ликери; газирана алкохолна пића; 

газирана алкохолна пића са укусом воћа; све 

претходно наведене робе искључујући алкохолна 

пића која садрже чај.  
 

(111) 81454 (181) 10.05.2031. 

(210) Ж- 2021-804 (220) 10.05.2021. 

 (151) 20.10.2021. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 28.05.00  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 81455 (181) 20.05.2031. 

(210) Ж- 2021-913 (220) 20.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) MADE IN BLKN DOO, Војводе Степе 353 стан 

7, 11000, Београд-Вождовац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.11.12; 27.05.21; 29.01.06; 29.01.08 

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

Кл. 35:  оглашавање, рекламирање, рекламирање на 

радију, рекламираје преко телевизије, организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе, онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи, производња 

рекламних филмова, маркетинг, услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 
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интернета, услуге онлајн малопродаје претходно 

снимљене музике и филмова који се преузимају са 

интернета.  

Кл. 38:  пренос видео садржаја на захтев, пренос 

дигиталних датотека, пренос порука и слика.  
 

(111) 81456 (181) 12.01.2031. 

(210) Ж- 2021-26 (220) 12.01.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) ПАТЕНТИНГ ПРОИЗВОДЊА ДОО, 

Генерала Михајла Недељковића 105, 11070,  

Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.23; 24.17.06; 27.01.06; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  гел средство за суво прање и 

дезинфекцију руку; за дезобаријере.  

Кл. 5:  течно средство за дезинфекцију површина на 

бази алкохола; течно средство за дезинфекцију 

површина на бази бензалконијум хлорида; течно 

средство за хирушку дезинфекцију на бази алкохола; 

антибактеријски сапун за прање руку.  
 

(111) 81457 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-535 (220) 26.03.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I 

MALO DOO NOVI SAD, Цара Душана 69,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Славенка Гаврић Чуквас,  

Максима Горког 17a, 21000, Novi Sad 

(540) 

 

(531) 02.09.12; 26.01.16; 26.01.18; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.01  

(591) Црвена  

(511) Кл. 3:  балзами за косу; боје за косу; боје за 

браду; бриљантин; бронзери за кожу у облику креме; 

вата и вата у облику штапића за козметичке потребе; 

вештачке трепавице; вештачки камен за пете; 

вештачки нокти; вештачки нокти од племенитих 

метала; влажне козметичке марамице; влажне 

марамице за бебе за козметичке потребе; влажни 

козметички убруси; восак за депилацију; восак за 

косу; врхови за нокте; гелови за козметичку 

употребу; гелови за косу; гелови за косу и пене за 

косу; гелови за обликовање; гелови за обликовање 

косе; гелови за очи за козметичке потребе; гелови за 

скидање шминке; гелови за тамњење коже; гелови 

након сунчања за козметичке потребе; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

дезодоранси за стопала у спреју; дезодорантни 

сапун; декоративна козметика; декоративне 

налепнице за нокте; депилатори; емулзије за лице за 

козметичке потребе; емулзије за тело за козметичке 

потребе; женске хигијенске марамице за чишћење; 

завршни премази за обликовање ноктију (козметика); 

заштитни слојеви лака за нокте; камен за пете за 

личну употребу; камење за омекшавање стопала; 

кана (козметичка боја); козметика; козметика за 

обрве; козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке креме за лице и тело; козметичке креме 

за негу коже; козметичке креме за негу тела; 

козметичке креме за учвршћивање коже око очију; 

козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; 

козметичке креме и лосиони за негу лица и тела; 

козметичке креме, млека, лосиони, гелови и пудери 

за лице, руке и тело; козметичке маске за лице; 

козметичке оловке; козметичке оловке за 

наглашавање предела испод ока; козметички гелови; 

козметички и препарати за лепоту; козметички 

лосиони за косу; козметички лосиони за негу коже; 

козметички препарати; козметички препарати за негу 

и третирање коже; козметички препарати за негу 

коже; козметички препарати за негу ноктију; 

козметички препарати за негу уста и зуба; 

козметички препарати за обликовање косе; 

козметички препарати за сузбијање поновног раста 

длака; козметички препарати за трепавице; 

козметички производи и шминка; козметички 

сапуни; козметички сетови; кремаста руменила; 

кремасти пудери за лице; креме за бријање; креме за 

депилацију; креме за заноктице; креме за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; креме за косу; креме за 

негу косе; креме за негу косе за козметичке потребе; 

креме за нокте; креме за руке; креме за руке за 

козметичке потребе; креме, уља, лосиони, спрејеви, 

оловке и балзами за козметичке потребе; лак за 

нокте; лакови за косу; лакови за нокте за козметичке 

потребе; лакови за нокте и скидачи лака за нокте; 

лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке нокте 

или трепавице; лепак за вештачке трепавице, косу и 

нокте; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лосиони за јачање косе; лосиони за 

јачање ноктију; лосиони за косу; лосиони за негу 
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косе; лосиони за негу косе за козметичке потребе; 

лосиони за обликовање косе; лосиони за очи за 

козметичке потребе; лосиони за увијање косе; 

маскаре за косу; маскаре; маске за очи у облику гела; 

маске за тело у облику креме; млеко за лице и тело за 

козметичке потребе; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; неутрализатори за трајно коврџање косе; 

оловке за извлачење обрва; оловке за очи; оловке за 

усне; омекшивачи за заноктице; основе за шминку у 

облику пасте; папир за полирање; папир са песком, 

шмиргле; пасте за обликовање косе; пене за косу; 

пене за купање и туширање; пене за негу коже; пене 

и гелови за обликовање косе; перлице за купање за 

козметичке потребе; песак за пескарење; подлоге за 

лак за нокте; подлоге за шминку; помаде за косу; 

помаде за косу за козметичке потребе; помаде у 

стику за козметичке потребе; прашкови за прање 

косе; препарати за бојење косе; препарати за 

брушење; препарати за депилацију и пилинг; 

препарати за извлачење праменова; препарати за 

коврџање косе; препарати за косу за уклањање боје; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже главе и косе; препарати за негу косе; препарати 

за негу ноктију; препарати за обликовање косе; 

препарати за обнављање ноктију; препарати за 

одмашћивање; препарати за прање косе; препарати 

за трајно обликовање и обликовање косе; препарати 

за трајну ондулацију и увијање косе; препарати за 

трајну ондулацију косе; препарати за третирање 

косе; препарати за увијање и обликовање косе; 

препарати за увијање косе; препарати за уклањање 

боје; препарати за уклањање заноктица; препарати за 

уклањање заноктица за козметичке потребе; 

препарати за уклањање надоградње за нокте; 

препарати за уклањање шминке; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и фризирање косе; препарати за 

шминкање; препарати и средства за депилацију; 

производи за исправљање косе; производи за 

равнање косе; регенератори за нокте; ружеви; 

ружеви за усне; ружеви у оловкама; рукавице за 

пескарење; руменила; сапун; сенке за очи; сјајеви за 

усне; спрејеви за косу и гелови за косу; средства за 

испирање косе за козметичке потребе; средства за 

лепљење за козметичку употребу; средства за 

омекшавање косе за козметичке потребе; средства за 

пилинг; средства за уклањање лака за нокте; средства 

за уклањање лепка; течне подлоге за шминку; течни 

ружеви; течни сапуни за руке, лице и тело; течни 

сапуни за прање стопала; траке са воском за 

депилацију; хидратантни препарати за косу; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

хидроген пероксид за косу; шампони; шампони за 

косу; шампони за косу 3 у 1; шампони за суво прање; 

шампони и регенератори за косу; шљокице за нокте; 

шљокице за лице и тело; шминка; шмиргл папир; 

шмиргла.  

Кл. 8:  апарати за полирање ноктију, електрични или 

неелектрични; апарати за шишање за личну употребу, 

електрични и неелектрични; бријачи, електрични или 

неелектрични; игле за тетовирање; комплети за 

педикир, електрични; маказе; маказе за нокте; маказице 

за заноктице; педикирски прибор; пинцете за уклањање 

длака; прибор за бријање; прибор за маникирање; 

прибор за маникирање, електрични; прибор за педикир; 

ручне справе за увијање косе; ручне справе за увијање 

косе, електричне; ручне справе за увијање косе, 

неелектричне; справе за равнање косе, електричне; 

справе за увијање косе, електричне; тримери 

(маказице); турпије; турпије за нокте, електричне; 

турпије за нокте (картонске); турпије за уклањање 

тврде коже; увијачи трепавица; уређаји за депилацију, 

електрични и неелектрични; шишачи за браду. 

35: услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница; услуге 

продаје козметике и шминке преко интернет 

продавница; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику.  

Кл. 41:  часови у области фризерских услуга; часови 

козметике и улепшавања.  

Кл. 44:  шминкање и саветодавне услуге о 

шминкању; хигијенска нега за људе; услуге 

фризерских салона; услуге фризера и салона лепоте; 

услуге фарбања косе; услуге улепшавања; услуге у 

вези са негом косе; услуге уклањања телесних 

длачица; услуге третмана лепоте; услуге смањења и 

трајног уклањања длака; услуге салона лепоте; 

услуге салона за сунчање и соларијума; услуге 

салона за негу ноктију; услуге педикира; услуге неге 

ноктију; услуге неге лепоте и фризерске услуге; 

услуге неге лепоте; услуге козметичара; услуге 

козметичких третмана лица и тела; тетовирање - 

услуге тетоваже; третмани за негу лица; саветодавне 

услуге у вези са негом косе; пружање информација у 

области фризерских услуга; пружање информација у 

вези са лепотом; нега косе; маникирање; 

консултантске услуге у подручју козметике; 

консултантске услуге у подручју шминкања; 

консултантске услуге у подручју неге тела и лица; 

консултантске услуге у вези са козметичким 

третманима; консултантске услуге у вези са негом 

коже; консултантске услуге које се пружају путем 

интернета у подручју неге тела и лица; козметичко 

саветовање; козметички третмани за тело, лице и 

косу; козметичке услуге за негу тела; депилирање 

воском.  
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(111) 81458 (181) 27.11.2030. 

(210) Ж- 2020-2075 (220) 27.11.2020. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Друштво за прикупљање, превоз и испоруку 

пошиљака CITY EXPRESS доо, Кумодрашка 240, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 06.07.01; 26.11.12; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) pantone 151C, pantone 432C  

(511) Кл. 35:  административна обрада захтева за 

куповину поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

административна обрада одштетног захтева; 

административна обрада поруџбина за куповину у 

оквиру услуга које пружају фирме за наручивање 

путем поште; административне услуге; 

административне услуге везане за царињење; 

административно обрађивање налога; дељење 

рекламних материјала и материјала за оглашавање 

[флајера, брошура, летака и узорака]; дељење 

рекламних огласа; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; дељење рекламног 

материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; директан 

маркетинг; дистрибуција и дељење материјала за 

оглашавање [летака, проспеката, штампаних 

материјала и узорака]; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција летака у 

рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција 

проспеката директно или путем поште; дистрибуција 

проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и 

узорака за реклмне потребе; дистрибуција 

проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама 

и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних 

летака; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција рекламног материјала за друге; 

дистрибуција репрезентативних узорака, директно 

или путем поште; дистрибуција узорака; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласног простора и рекламног материјала; 

обављање телефонских разговора за друге.  

Кл. 39:  амбалажирање и складиштење робе; 

амбалажирање и складиштење робе и пакета; 

амбалажирање комада одеће за превоз; 

амбалажирање предмета за превоз; амбалажирање 

предмета по наруџбини и спецификацијама других; 

амбалажирање робе за продају; амбалажирање робе у 

транзиту; глобалне услуге транспорта терета за друге 

уз помоћ свих расположивих средстава; допуњавање 

аутомата за продају; достава пакета путем курирске 

службе; достава дописа поштом или посредством 

курира; достава и прослеђивање писама и пошиљака; 

достава и прослеђивање поште; достава новина; 

достава, отпремање и дистрибуција новина и 

магазина; достава писама, дописа, магазина, пакета, 

пошиљака, новина, терета и робе; достава порука 

[курирска служба]; достава порука путем курирске 

службе; достава поште путем курирске службе; 

достава робе друмским или железничким путем; 

достава робе наручене поштом; достава робе путем 

курирске службе; достављање штампе; друмски 

превоз; експресна достава писама; експресна достава 

робе; експресна достава терета; експресна испорука 

робе камионом; изнајмљивање складишних објеката; 

изнајмљивање складишног простора; изнајмљивање 

складишта; изнајмљивање складишта и контејнера за 

складиштење; испорука и складиштење робе; 

испорука пошиљки; испорука путем поште; 

испорука робе; испорука робе камионом; испорука 

цвећа; истовар терета; истовар товара и пртљага; 

курирске услуге; курирске услуге [достава пошиљки 

или робе]; логистичке услуге које обухватају превоз 

и складиштење робе у магацинима; логистичке 

услуге које обухватају превоз, паковање и 

складиштење робе; логистичке услуге које 

обухватају складиштење и превоз робе; логистичке 

услуге које обухватају складиштење, превоз и 

доставу робе; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; надзор и праћење пошиљки 

[информације о транспорту]; отпремање робе; 

отпремање терета; отпремање товара; паковање и 

расподела робе за потребе транспорта; паковање и 

складиштење робе; паковање предмета за превоз; 

паковање робе; паковање робе за друге; посредовање 

у превозу робе; посредовање у транспорту; 

посредовање у транспорту терета; посредовање у 

услугама шпедиције; поштанске,транспортне и 

услуге курира; превоз и складиштење робе; превоз 

камионима; превоз камионом; превоз намештаја; 

превоз намештаја камионима за друге; превоз, 

паковање и складиштење робе; превоз робе; превоз 

робе друмским путем; превоз терета; превоз терета 

друмским путем; превоз товара; преузимање, превоз 

и достава робе; преузимање, превоз и достава робе, 

докумената, пакета и писама; прослеђивање поште; 

пружање информација о превозу робе; пружање 

информација о превозу терета; пружање 

информација о складиштењу; пружање информација 

у вези са превозом; пружање простора за самостално 

складиштење за друге; пружање савета у вези са 

шпедитерским услугама; пружање услуга и објеката 

за складиштење; расхладно складиштење; расхладно 
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складиштење робе; складиштење; складиштење и 

паковање робе; складиштење и руковање робом; 

складиштење намештаја; складиштење, превоз и 

достава робе; складиштење терета; складиштење 

товара; складиштење товара након превоза; 

складиштење товара пре превоза; транспорт и 

складиштење робе у расхлађеним условима; 

транспорт, испорука, паковање и складиштење робе; 

транспортне услуге; утовар и истовар робе; утовар 

терета; утовар товара. 

Кл. 45:  обављање послова за друге; посредовања, 

услуге медијације.  
 

(111) 81459 (181) 26.03.2031. 

(210) Ж- 2021-534 (220) 26.03.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I 

MALO DOO NOVI SAD, Цара Душана 69, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Славенка Гаврић Чуквас, Максима 

Горког 17а, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.07  

(591) светло зелена, браон.  

(511) Кл. 3:  восак за депилацију; козметичке креме 

за негу тела; уља за тело; уља и лосиони за масажу; 

препарати за депилацију и пилинг; траке са воском 

за депилацију.  

Кл. 8:  електрични и неелектрични уређаји за 

педикир; прибор за педикир.  

Кл. 10:  заштитне рукавице за медицинске потребе; 

рукавице за једнократну употребу за медицинске 

потребе; рукавице од латекса за медицинске потребе; 

хируршке рукавице.  

Кл. 16:  папир за лекарске столове за прегледе; 

папирни убруси за руке; прекривачи столова од 

папира.  

Кл. 20:  столови за масажу; фотеље за козметичке 

третмане.  

Кл. 24:  папирнати чаршави за кревете; прекривачи 

за кревете од папира; постељина од папира; 

прекривачи за кревете и столове.  

Кл. 25:  папирна одећа; папирни доњи веш.  

Кл. 26:  траке за косу; траке за причвршћивање, 

чичак траке.  
 

(111) 81460 (181) 27.05.2031. 

(210) Ж- 2021-947 (220) 27.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Cummins Inc., 500 Jackson Street , Columbus, 

Indiana 47201, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

GUIDANZ 

(511) Кл. 9:  софтвер у виду мобилне апликације за 

употребу у дијагностици, контроли, одржавању, раду 

и сервисирању мотора, који се може преузимати.  

Кл. 37:  пружање информација из области одржавања 

и поправке мотора.  

Кл. 41:  образовне услуге, наиме, пружање онлајн 

обуке из области дијагностике, одржавања, поправке 

и рада мотора, дијагностике, одржавања, поправке и 

рада компонената мотора и употребе алата за 

поправке мотора.  

Кл. 42:  пружање софтвера као услуге за 

дијагностику, контролу, одржавање, рад и 

сервисирање мотора; пружање привремене употребе 

онлајн , који се не може преузети, за употребу у 

дијагностици, контроли, одржавању, раду и 

сервисирању мотора; пружање информација из 

области дијагностике мотора.  
 

(111) 81461 (181) 13.05.2031. 

(210) Ж- 2021-846 (220) 13.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 11.03.14; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  
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(591) црвена, тамно црвена, црна, бела, браон, тамно 

браон.  

(511) Кл. 30:  кафа, напици од кафе.  
 

(111) 81462 (181) 13.05.2031. 

(210) Ж- 2021-847 (220) 13.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 11.03.04; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 21:  сервиси за кафу (стоно посуђе).  

Кл. 30:  кафа, напици од кафе.  
 

(111) 81463 (181) 13.05.2031. 

(210) Ж- 2021-848 (220) 13.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.13; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна.  

(511) Кл. 30:  кафа, напици од кафе.  
 

(111) 81464 (181) 14.05.2031. 

(210) Ж- 2021-852 (220) 14.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.03; 07.01.09; 07.01.24; 24.17.25; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 30:  кафа, напици од кафе.  
 

(111) 81465 (181) 18.02.2031. 

(210) Ж- 2021-269 (220) 18.02.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 

HOLDINGS CO., LTD., 75, Yulgok-ro, Jongno-gu,  , 

Seoul, KR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  3д телевизори; картице за коришћење са 

системима за контролу приступа [кодиране или 

магнетне]; инсталације за контролу приступа 

(аутоматске); системи за контролу приступа 

(аутоматски); системи за контролу приступа 

(електрични); акустични аларми; алармни апарати; 

аларми; алкалне батерије; против провални 

упозоравајући апарати; аудио и видео пријемници; 

звучници; аудиовизуелни пријемници; беби 

монитори; батерије за упс и инвертерске уређаје; 

уређаји за пуњење батерија; пуњачи батерија; 

биометријски уређаји за контролу приступа; 

биометријски скенери за отисак прста; биометријски 

скенери за шаке; биометријски апарати за 

идентификацију; биометријски апарати за 

евиденцију радног времена и праћење присуства; 

биометријски читач података; биометријски читачи; 
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биометријски скенери за мрежњачу ока; 

биометријски скенери; биометријски безбедносни 

апарати; блуетоотх слушалице и бубице; блуетоотх 

звучници; блу-раy плејери; бумбокс преносиви 

звучници; противпровални аларми; противпровални 

и противпожарни системи; дугме батерија; камере за 

ццтв видео надзор; футроле за мобилне телефоне; 

монитори за ццтв видео надзор; компакт диск 

плејери; пуњачи за мобилне телефоне (адаптери, усб 

каблови); кинематографске машине и апарати; 

уређаји за комуникацију за летелице; софтвер за 

рачунарске игре; рачунарски софтвер за беспилотне 

летелице; контактна сочива; уређаји за коришћење 

мобилних телефона без употребе руку; уређаји за 

бежични радио пренос; дигитални фотоапарати; 

дигиталне браве за врата; дигитални информационо-

рекламни екрани; дигиталне оловке за рачунаре; 

дигитални рамови за слике; дигитални знаци; 

дигитални видео рекордери (двр уређаји); дигитални 

диктафони; гониометар; суве батерије; суве 

једноћелијске батерије; наочаре и маске за заштиту 

од прашине; двд плејери; слушалице; акумулатор, 

електрични; батерије, електричне, за возила; 

батерије, електричне; електрични каблови и калеми 

за каблове за кућну и баштенску употребу; 

електрични увијачи за косу; електричне пегле; 

електронске табле за обавештења; браве, електричне; 

електричне утичнице; прекидачи, електрични; 

електричне метеоролошке станице; електричне маске 

за заваривање; електрични и електронски 

противпровални аларми; електронски планери; 

електронске школске табле; електронски дигитални 

знаци; електронски дисплеји; електронски приказни 

панели; електронске табле за обавештења; 

електрична пенкала; електронски фотокопир 

апарати; електронски рамови за слике; џепни 

електронски преводиоци; опрема за анализу 

компонената; продужни каблови; уређаји за 

препознавање лица за евиденцију радног времена и 

праћење присуства; уређаји за препознавање лица за 

контролу приступа; класични телефони; уређаји за 

препознавање отиска прста за евиденцију радног 

времена и праћење присуства; сензори за 

препознавање отиска прста за контролу приступа; 

противпожарни аларми; уређаји за глобално 

позиционирајући систем [гпс]; ручни скенери; траке 

за чишћење глава уређаја за снимање; слушалице; 

анодне батерије; терминал за бежично плаћање 

путарине; системи за кућни биоскоп; интерфон 

системи; интерфони; инвертори струје; скенери 

дужице ока за контролу приступа; скенери дужице 

ока за контролу приступа, евиденцију радног 

времена и праћење присуства; караоке машине; 

тастатуре за мобилне телефоне; кухињске ваге; 

ласерски детектори; ласерски даљиномери; ласерска 

либела; апарати за ласерско мерење нивоа; ласерски 

даљиномери; лцд телевизори; лед телевизори; 

системи за препознавање регистарских таблица; 

литијумске батерије; апарати за мерење; 

метеоролошке машине и апарати; микрофони; мифи 

(новател бежични преносиви уређаји) за wифи 

конекцију путем мобилних уређаја; батерије за 

мобилне телефоне; мобилни телефони; модеми; 

монитори за ццтв видео надзор; носачи за камере и 

мониторе; мп3 плејери; мп4 плејери; продужни 

каблови са више утичница; мултивисион уређај 

(слика у слици); инсталације за мрежну 

комуникацију; мрежни видео рекордери; ницд 

пуњиве батерије; нимх пуњиве батерије; никл-

кадмијумски акумулатори; олед телевизори; 

утичнице; плазма телевизори; лични дигитални 

асистенти [пда]; вокмен; личне ваге; фаблет уређаји; 

футроле, држачи и носачи за мобилне телефоне; 

фотографски апарати и инструменти; 

фототелеграфски апарат; фотонапонске ћелије; 

преносиви (поwер банк) пуњачи; преносиви апарати 

за комуникацију; преносиви мултимедијални читачи, 

плејери; преносиви пуњач; преносиви телефони; 

екстерне батерије (поwер банк); пренапонске 

заштите; пројекторски телевизори; пројектори; 

заштитна одећа; заштитни чепићи за уши; заштитне 

наочаре; заштитни визири за заштитне кациге; 

заштитне фолије за екране мобилних уређаја; 

заштитне маске за заваривање; заштитне ципеле; 

радари; радио апарати; радио-телефонски склопови; 

даљиномери; читачи [опрема за обраду података]; 

пријемници и преносници сигнала; сателитски 

пријемници; грамофони; апарати за даљинско 

управљање; апарати за даљинско управљање за 

камере; апарати за даљинско управљање за системе 

за контролу приступа људи; камере којима се 

управља на даљину; сензори за осветљење; 

телевизијски декодери; картице са интегрисаним 

колима [паметне картице]; паметни пуњачи; паметне 

наочаре; паметни таблет уређаји; смартфони 

[паметни телефони]; паметни телевизори; каблови за 

пренос података за паметне телефоне; сензори дима; 

соларне батерије; апарати и инструменти за снимање 

звука; звучници; наочаре [оптика]; либеле; држачи и 

носачи за мобилне уређаје; стартер и пригушница за 

лампу; стартер за уређаје за расвету; таблет 

рачунари; телефони; телескопи; телевизијски 

апарати; телевизијски пријемници [телевизори]; 

телевизијски предајници; телевизијски апарати; 

терминали за електронске књиге; терминали за 

електронске новине; терминали за електронске 

публикације; терминали за електронске уџбенике и 

папире за наставу; терминали за радио телефоне; 

микро сд меморијске картице високог капацитета за 

употребу са мобилним телефонима; термометри, који 

нису за медицинску употребу; плочице на додир; 

преносници електронских сигнала; грамофони; 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/11 

Intellectual Property Gazette  2021/11 

122 ЗИС / RS / IPO 

 

даљински управљачи за телевизоре; ухд телевизори; 

упс уређаји за непрекидно напајање; усб флеш 

меморије; видео рекордери; уређаји за препознавање 

вена за евиденцију радног времена и праћење 

присуства; уређаји за препознавање вена за контролу 

приступа; видео камере; картице за видео игрице; 

видео рекордери; видео телефони; видео зид; 

наочаре за виртуелну реалност; врла батерије; воки-

токи; носиви дронови са камерама; шлемови за 

заваривање; маске за заваривање; батерије са мокрим 

ћелијама; жични и бежични апарати за браве за врата 

за контролу приступа; електричне жице; wап уређаји 

(бежичне приступне тачке); бежични звучници; 

рендгенски апарати, који нису за медицинску 

употребу; цинк-угљеничне батерије; цинк-хлоридне 

батерије; паметни сатови; футроле око руке за 

паметне телефоне; апарати за комуникацију за 

бродове; машине и инструменти за комуникацију за 

бродове; рачунарски софтвер за бродове који се 

може преузимати за контролисање покрета брода; 

реостати; релеји, електрични; електрични затварачи 

струјног кола; трансформатори [за струју]; 

електрични претварачи; високонапонски прекидачи; 

машине за дистрибуцију електричне енергије; 

прекидачи ниског и средњег напона; прекидачи 

струјног кола; разводне табле [за струју]; разводни 

ормани [за струју]; сензори за машине; мерачи 

[инструменти за мерење]; сензори притиска у 

гумама; соларни панели који се састоје од соларних 

ћелија; соларни модули; соларни модули за 

производњу електричне енергије; роботски уређаји 

за електричну контролу; лабораторијски роботи; 

софтвер за контролу робота.  
 

(111) 81466 (181) 19.05.2031. 

(210) Ж- 2021-903 (220) 19.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA., 

Avenida Manoel da Nóbrega, 196, Capuava - Cep 

09380-120  Mauá – SP , BR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.02; 24.15.21; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 6:  металне тацне; тацне за суспензију 

(вешање); металне браве за точкове возила; опруге 

[метална роба]; спиралне опруге; челичне цеви; 

металне цеви; унутрашње цеви за мотоцикле; 

метални амблеми за возила; метални носачи за 

појасеве; метална роба; кваке; металне жице; 

метални бандажи; метални шрафови.  

Кл. 7:  амортизери; пнеуматски амортизери; гасни 

амортизери; амортизери (делови машина); спојнице 

за машине и моторе; споне; брегасте вратила за 

моторе; преносне осовине; лежајеви за преносна 

вратила, хомокинетички зглобови; кардански 

зглобови; кочионе плочице; лежајеви за преносна 

вратила; куглични лежајеви; лежајеви, делови 

машина; сетови лежајева; крунице за машине; 

механички калеми за еластичне цеви; кочионе капе 

(клацкалице); кочионе плочице, папучице за 

кочнице; делови кочница; квачила, хидраулични 

актуатори; контролни каблови за машине и моторе; 

квачила, осим за копнена возила; навлаке машина [на 

пример лабави омотач или прекривач, за цев или 

цилиндар мотора са унутрашњим сагоревањем].  

Кл. 8:  ручни уређаји; ручне пумпе; алат.  

Кл. 9:  актуатори; електрични каблови; каблови за 

паљење; дијагностички уређаји; јонизациони 

уређаји; уређаји за балансирање; батерије; калеми, 

плутаче; камере за вожњу уназад за возила; 

електричне жице; осигурачи, индикатори притиска; 

електричне инсталације за заштиту од крађе; 

навигациони инструменти; уређаји за локализацију; 

панели; кутије; ниско-фреквентни звучници 

(сабвуфери); преносиви мултимедијални читачи, 

плејери; цеви.  

Кл. 12:  ублаживачи удара за аутомобиле; амортизери за 

вешање возила; амортизери за хаубе аутомобила и 

поклопце мотора; опруге за ублажавање удара за возила; 

опрема за вешање; опрема за поправку; амортизери за 

мотоцикле; опруге амортизера за вешање возила; 

спојнице за копнена возила; споне за копнена возила; 

точкови,  главчине; фиксне спојнице, клизне спојнице, 

полуосовине, троструко укрштене главе, хомокинетички 

зглобови, осовине за возила, фелне за точкове возила; 

чауре, јастуци и потпоре за возила; опруге за вешање 

возила; снопови опруга за возила; торзионе полуге за 

возила; терминали и управљачке шипке за возила, ланци 

за возила; зупчасте полуге и зупчаници за возила; 

мењачи за мотоцикле; погонски каишеви; преносне 

осовине; торзионе полуге; баланс полуге; кочиони 

добоши; кочиона гума за возила; кочиони дискови за 

возила; кочнице за возила; облоге кочница за возила; 

кочионе плочице за возила; кочионе папуче за 

мотоцикле, кочионе папуче за копнена возила; сајле 

квачила за аутомобиле, квачила за мотоцикле; квачила за 

копнена возила; опрема за мотор; реакционе шипке, 

пивоти и терминали (за возила); управљачка кутија; 

конусна управљачка кутија за мотоцикле; жбице за 
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точкове мотицикла, наплаци точкова за мотоцикле; 

точкови за возила; унутрашње гуме за мотоцикле; гуме; 

аутомобилске гуме; пнеуматици без унутрашње гуме; 

гуме за точкове возила.  

Кл. 17:  штос-гуме; заптивачи, неметални; савитљиве 

цеви; облоге за квачила; заптивачи; гумени 

материјали за поправку гума.  
 

(111) 81467 (181) 17.05.2031. 

(210) Ж- 2021-877 (220) 17.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Dragan Radulović PR Radnja za proizvodnju 

proizvoda od betona, građevinske usluge i trgovinu 

PROMOBET, Милутина Миланковића 3,  

11400, Младеновац, RS 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена.  

(511) Кл. 1:  термо-механичка пулпа; експандирана 

глина за хидропонски раст биљака [супстрат]; 

аглутинати за глину; аглутинанти, спајачи за бетон; 

аглутинати за гипс; аглутинати за малтер; аглутинати 

за цемент.   

Кл. 17:  материјали за звучну изолацију; материјали 

за звучну изолацију зграда; акустичне преградне 

плоче за звучну изолацију; пенасто стакло за 

грађевинарство; пенасто стакло као изолацијски 

материјал; спој нице за цеви; неметалне спој нице за 

цеви; маса за спајање цеви; изолациони ватростални 

материјали; изолациони гипс; изолациони 

материјали; изолациони материјали за градњу; 

изолациони материјали за задржавање топлоте; 

изолациони материјали од стаклених влакана за 

зграде; изолациони материјали у грађевинарству; 

материјали за непропусно затварање, заптивање и 

изоловање; покривачи за пригушење звука; 

термоизолациони материјали.   

Кл. 19:  бетон; ватростални бетон; бетонски блокови; 

ватростални блокови, неметални; стаклени 

грађевински блокови; глина; грађевинско стакло; 

стакло за грађевинарство; грађевински материјали од 

стакла; изолационо стакло за грађевинарство; стакло 

у праху за употребу у грађевинарству; модификовано 

стакло у облику листова за градњу; глинени цреп; 

керамички цреп; стаклени цреп; цреп од природног 

камена; цреп од цементног малтера; м алтер; 

ватростални малтери; епоксидни малтер; малтер за 

грађевине; мешавина малтера; везивни малтер за 

употребу у грађевинарству; цеви од цементног 

малтера; цигле; непечене цигле; стаклене цигле; 

ватросталне цигле, неметалне; бетонске цеви; 

керамичке цеви; глинене цеви и цевоводи; цеви 

димњака, неметалне; димњаци, неметални; бетонски 

грађевински елементи; грађевински материјали 

неметални; опека; плафонске облоге које нису од 

метала; плоче за облагање зидова; црепови, 

неметални; камен за поплочавање; блокови за 

поплочавање, неметални; плоче за поплочавање, 

неметалне.   
 

(111) 81468 (181) 17.05.2031. 

(210) Ж- 2021-878 (220) 17.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Dragan Radulović PR Radnja za proizvodnju 

proizvoda od betona, građevinske usluge i trgovinu 

PROMOBET, Милутина Миланковића 3,  

11400, Младеновац, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

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

(511) Кл. 1:  термо-механичка пулпа; експандирана глина 

за хидропонски раст биљака [супстрат]; аглутинати за 

глину; аглутинанти, спајачи за бетон; аглутинати за гипс; 

аглутинати за малтер; аглутинати за цемент.   

Кл. 17:  материјали за звучну изолацију; материјали 

за звучну изолацију зграда; акустичне преградне 

плоче за звучну изолацију; пенасто стакло за 

грађевинарство; пенасто стакло као изолацијски 

материјал; спој нице за цеви; неметалне спој нице за 

цеви; маса за спајање цеви; изолациони ватростални 

материјали; изолациони гипс; изолациони 

материјали; изолациони материјали за градњу; 

изолациони материјали за задржавање топлоте; 

изолациони материјали од стаклених влакана за 

зграде; изолациони материјали у грађевинарству; 

материјали за непропусно затварање, заптивање и 

изоловање; покривачи за пригушење звука; 

термоизолациони материјали.   

Кл. 19:  бетон; ватростални бетон; бетонски блокови; 

ватростални блокови, неметални; стаклени грађевински 

блокови; глина; грађевинско стакло; стакло за 
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грађевинарство; грађевински материјали од стакла; 

изолационо стакло за грађевинарство; стакло у праху за 

употребу у грађевинарству; модификовано стакло у 

облику листова за градњу; глинени цреп; керамички 

цреп; стаклени цреп; цреп од природног камена; цреп 

од цементног малтера; м алтер; ватростални малтери; 

епоксидни малтер; малтер за грађевине; мешавина 

малтера; везивни малтер за употребу у грађевинарству; 

цеви од цементног малтера; цигле; непечене цигле; 

стаклене цигле; ватросталне цигле, неметалне; бетонске 

цеви; керамичке цеви; глинене цеви и цевоводи; цеви 

димњака, неметалне; димњаци, неметални; бетонски 

грађевински елементи; грађевински материјали 

неметални; опека; плафонске облоге које нису од 

метала; плоче за облагање зидова; црепови, неметални; 

камен за поплочавање; блокови за поплочавање, 

неметални; плоче за поплочавање, неметалне.   
 

(111) 81469 (181) 10.05.2031. 

(210) Ж- 2021-881 (220) 10.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

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

Александровац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.14; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића; 

воћни напитак.  
 

(111) 81470 (181) 18.05.2031. 

(210) Ж- 2021-889 (220) 18.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Александра Јанковић, Кларе Цеткин 009/16, 

11080, Београд-Земун, RS 

(740) Адвикат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

SKYCLEANER 

 

(511) Кл. 11:  апарати и машине за пречишћавање 

ваздуха; инсталације за филтрирање ваздуха; 

јонизујући апарати за обраду ваздуха или воде; 

гермицидне лампе за пречишћавање ваздуха; 

стерилизатори ваздуха; апарати за хлађење ваздуха; 

електрични пречишћивачи ваздуха; филтери за 

пречишћиваче ваздуха; индустријски прочишћивачи 

ваздуха; прочишћивачи ваздуха; машине за 

пречишћавање ваздуха; уређаји за обраду ваздуха; 

уређаји за стерилизацију ваздуха; уређаји за 

прочишћавање ваздуха; јединице за прочишћавање 

ваздуха за комерцијалну употребу; термални 

оксидатори за контролу индустријског загађења 

ваздуха; расветне инсталације са диодама које 

емитују светло [лед]; расветна тела са диодама које 

емитују светло [лед]; лед светлеће компоненте за 

осветљене знакове.  

Кл. 35:  изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; дистрибуција рекламног материјала; 

објављивање рекламних текстова; писање рекламних 

текстова; производња рекламних филмова; писање 

текстова за рекламне намене; маркетинг; циљни 

маркетинг; рекламирање; рекламирање преко 

плаката; дистрибуција реклама и комерцијалних 

објава; припремање и постављање реклама на јавним 

местима за друге; рекламирање роба и услуга за 

друге; рекламирање преко електронских рекламних 

паноа; састављање рекламног садржаја и реклама;  

услуге рекламирања ради подизања свести јавности о 

питањима која се тичу животне средине.  
 

(111) 81471 (181) 20.05.2031. 

(210) Ж- 2021-907 (220) 20.05.2021. 

 (151) 21.10.2021. 

(732) Михајло Петровић ПР производња готове 

хране за кућне љубимце М ПЕТ Београд-

Раковица, 17.октобар 33, 11090, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.15; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.05; 29.01.06 

(591) љубичаста, сива.  

(511) Кл. 16:  једнократне подлоге од папира или 

целулозе за кућне љубимце; једнократне подлоге од 

папира или целулозе за тренирање штенаца; папирне 

подлоге за кавезе за кућне љубимце; кесе за посуде 

за посип за кућне љубимце које могу да се скину; 
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пластичне вреће за постављање кутија с песком за 

мачке; пластичне кесе за одлагање животињског 

измета; папирне кесе за одлагање измета кућних 

љубимаца; пластичне кесе за одлагање измета 

кућних љубимаца.  

Кл. 18:  огрлице за кућне љубимце; огрлице и узице за 

псе; амови за кућне љубимце; одећа за кућне љубимце; 

поводац за кућне љубимце; огрлице за кућне љубимце 

које садрже медицинске податке; јакне за кућне 

љубимце; капути за кућне љубимце; обућа за кућне 

љубимце; електронске огрлице за псе; брњице; 

прекривачи и ћебад за љубимце; торбе и носиљке за 

кућне љубимце; ранчеви за транспорт кућних љубимаца; 

грицкалице од сирове коже за псе; амови за коње; жвале 

за коње; оглавине за коње; поводци за коње; покривачи 

за коње; прекривачи за коње; узде за коња; чизме за 

коње; маске против инсеката за коње; покривачи за коње 

против инсеката; покривачи за седла за коње; траке за 

ноге коња; траке за реп коња; узде за тренирање коња; 

штитници за колена за коње. 

Кл. 20:  играонице за кућне љубимце; јастуци за 

кућне љубимце; кавези за кућне љубимце; кревети за 

кућне љубимце; кревети за љубимце на надувавање; 

колевке за кућне љубимце; кавези за транспорт 

кућних љубимаца; столови за шишање и негу кућних 

љубимаца; неметална обележја за љубимце; 

диспензери за вреће за измет паса; кућице за кућне 

љубимце; легла и кућице за кућне љубимце; 

лежајеви за кућне љубимце; преносиви кревети за 

кућне љубимце; сигурносне ограде, неметалне, за 

бебе, децу, и кућне љубимце [намештај]; сигурносне 

ограде од метала за бебе, децу, и кућне љубимце 

[намештај]; кућице за псе; лежајеви за псе; металне 

оградице за псе [намештај]; преносиве кућице за псе; 

кревети за мачке; греде за гребање за мачке; табле за 

гребање за мачке; гребалице за мачке.  

Кл. 21:  електричне хранилице за кућне љубимце; 

аутоматске хранилице за кућне љубимце; кавези за 

кућне љубимце; кутије простирке за кућне љубимце; 

посуде за храну за кућне љубимце; тегле за посластице 

за кућне љубимце; четке за кућне љубимце, електричне; 

чешљеви за кућне љубимце; рукавице за чешљање и 

негу кућних љубимаца; четкице за зубе за кућне 

љубимце; електрични диспензери за воду за кућне 

љубимце; чиније за јело и пиће за кућне љубимце; 

посуде за домаћинство за држање хране за кућне 

љубимце; улошци за кутије с песком [простирке] за 

кућне љубимце; хранилице за кућне љубимце које 

активирају животиње; немеханичке посуде за воду за 

кућне љубимце у облику преносивих диспензера за воду 

и течност за кућне љубимце; хранилице за кућне 

љубимце које се активирају помоћу ласерских сензора; 

тоалет за псе; лопатице за храну за псе за кућну 

употребу; посуде за песак за мачке; аутоматски тоалети 

за кућне љубимце; филтери посуда за песак за мачке; 

заменски филтери за тоалете за мачке; кавези за птице; 

прстенови за птице; хранилице за птице; хранилице-

платформе за птице; јасле за коње; четке за коње; 

чешљеви за коње; жичане четке за коње; четке за негу 

коња.  

Кл. 28:  играчке за кућне љубимце; играчке за псе; 

играчке за мачке; играчке птице. играчке за животиње од 

дрвета, тканине, коже, гуме, природне гуме, винила и 

латекса, посебно играчке лопте; играчке од крзна или 

плиша, пластичне играчке, мишеви од крзна или плиша, 

као и меке играчке куглице; играчке за птице, посебно 

огледала и пластичне птице; играчке за гребање; играчке 

за псе у облику тунела, препрека и прстенова; играчке за 

тренирање животиња; играчке од дрвета или пластике за 

псе, мачке, мале животиње и птице; точак за глодаре.  

Кл. 31:  јестиве посластице за кућне љубимце; 

напитци за кућне љубимце; храна за кућне љубимце; 

мирисни песак [простирка] за кућне љубимце; 

посластице за кућне љубимце у облику штапића; 

папир са песком [простирка] за кућне љубимце; 

бисквити за кућне љубимце; храна за псе; јестиве 

жвакалице за псе; димљене или сушене жвакалице за 

љубимце;  посластице за псе, јестиве; јестиве кости 

за жвакање за псе; сварљиве кости за жвакање за псе; 

храна у конзерви за псе; посип за мачке; храна за 

мачке; посластице за мачке, јестиве; храна у 

конзерви за мачке; храна за птице; семенке за птице; 

посластице за птице; посластице за глодаре; сипина 

кост за птице; храна за глодаре; јестиве органске 

посластице за коње; јестиве веганске посластице за 

мачке; јестиве веганске посластице за коње; 

конзервирана храна и посластице за кућне љубимце; 

јестиве посластице за чишћење зуба за кућне 

љубимце; храна за коње; посластице за коње свеже.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје и онлајн 

малопродаје и велепродаје за снабдевање артиклима 

за кућне љубимце; услуге малопродаје и велепродаје 

и онлајн малопродаје и велепродаје за снабдевање 

артиклима за коње; услуге малопродаје и 

велепродаје и онлајн малопродаје и велепродаје 

ветеринарских препарата и лекова.  
 

(111) 81472 (181) 02.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1196 (220) 02.08.2017. 

 (151) 22.10.2021. 

(732) Радољуб Илић, Мостарска 17, 34000 Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  парфем; тоалетна вода; парфемска вода.  
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(111) 81473 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1391 (220) 20.08.2020. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) Somboled d.o.o., Гаковачки пут б.б., Сомбор, RS 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & 

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

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.03.04; 02.03.18; 03.04.02; 06.19.16; 

07.01.09; 25.01.06; 25.01.19; 26.01.05; 26.01.14; 

27.05.03; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 29:  сир.  
 

(111) 81474 (181) 09.03.2031. 

(210) Ж- 2021-410 (220) 09.03.2021. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) RADIODIFUZNO PRIVREDNO DRUŠTVO 

RADIO S DOO BEOGRAD, Кнеза Вишеслава 72, 

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.25; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, плава.  

(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) 81475 (181) 27.11.2030. 

(210) Ж- 2020-2081 (220) 27.11.2020. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) Trgocentar d.o.o., Вишњичка 61а,  

11060, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.04.14; 26.04.22; 26.11.09; 27.05.13; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.07  

(591) тамно браон, пудер розе.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, хлеб, колачи, 

посластице, сладоледи.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 81476 (181) 05.05.2031. 

(210) Ж- 2021-778 (220) 05.05.2021. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) L’OREAL, 14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

VICHY LABORATOIRES. 

ZDRAVLJE PRE SVEGA. 

POČNITE OD SVOJE KOŽE 

(511) Кл. 3:  козметички производи, не-медицински 

препарати за негу коже.  
 

(111) 81477 (181) 09.02.2031. 

(210) Ж- 2021-215 (220) 09.02.2021. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ДОО, Батајнички 

друм 23, 11186, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 14.07.06; 26.04.01; 26.04.10; 26.04.12; 26.11.12; 

27.05.01; 29.01.04  

(591) Светло плава, Р68 Г200 Б245; Ц60 М0 Y0 К0; 

#44Ц8Ф5  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски 

софтвер, снимљени; компјутерски хардвер.  
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Кл. 42:  софтвер у виду сервиса [SaaS]; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера.  
 

(111) 81478 (181) 04.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1490 (220) 04.09.2020. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU DAN PLUS INTERNATIONAL 

ZA PROIZVODNJU I USLUGE NOVI SAD, 

Кисачка бр.82, 21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.07.11; 27.07.17  

(511) Кл. 30:  кафа, колачи, слаткиши, слатка пецива, 

пита од кафе са млеком, пића од чоколаде са млеком, 

сендвичи, сладолед, палачинке, пецива, пице, пита на 

бази кафе, пића на бази какаоа, пића на бази 

чоколаде, замене за кафу, тортиље, напици од чаја.  

Кл. 41:  услуге дискотеке, ноћни клубови, забава, 

планирање забава (забава), пружање караоке услуга, 

клубске услуге (забавне или образовне), игре на 

срећу, организовање и спровођење концерата, услуге 

забављача, услуге диск џокеја.   

Кл. 43:  кетеринг хране и пића, кафићи, кафетерије, 

ресторани, ресторани за самопослуживање, снек-

барови, услуге барова.   
 

(111) 81479 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-874 (220) 12.05.2021. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) Ino Agencija d.o.o. Beograd-Stari grad, 

Македонска 30, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Ања Станивук, Проте Матеје 24 стан 

3, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.15  

(591) бела, црна, жута, плава, зелена, наранџаста.  

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

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 81480 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-875 (220) 12.05.2021. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) Ino Agencija d.o.o. Beograd-Stari grad, 

Македонска 30, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Ања Станивук, Проте Матеје 24 стан 

3, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.15  

(591) бела, црна, жута, плава, зелена, наранџаста.  

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

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 81481 (181) 27.04.2031. 

(210) Ж- 2021-766 (220) 27.04.2021. 

 (151) 25.10.2021. 

(732) ЏИНИЋ ОПТИКА ДОО НОВИ САД, 

Вршачка 34, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Бранимир Радовановић, Поштански фах 79, 

21120, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) бела, плава, светло плава, црна.  
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(511) Кл. 9:  ланчићи за наочаре; узице за наочаре; 

оптичка сочива; корективна сочива(оптичка); 

објективи (сочива) (оптичка); наочаре (оптика); 

наочаре; инструменти који садрже окуларе; стакла за 

наочаре; наочаре за сунце; спортске наочаре; 3Д 

наочаре; паметне наочаре; оптички апарати и 

инструменти; оптичка стакла; цвикери; контактна 

сочива; кутије за контактна сочива.  

Кл. 40:  третман бојења стакла површинским 

премазивањем, брушење оптичког стакла.  

Кл. 44:  болничке услуге; здравствена нега; 

оптичарске услуге; услуге здравствених центара; 

медицински скрининг.  
 

(111) 81482 (181) 29.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1936 (220) 29.11.2018. 

 (151) 26.10.2021. 

(300) 87945571  01.06.2018.  US. 

(732) Eduard Orloff, Rainstrasse 51, 8706 Meilen, CH 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат и регистровани 

заступник за интелектуалну својину, Андре 

Николића 3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.09; 24.01.13; 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 33:  водка.  
 

(111) 81483 (181) 17.02.2031. 

(210) Ж- 2021-267 (220) 17.02.2021. 

 (151) 27.10.2021. 

(732) "MORAVACEM" d.o.o. Popovac, Бранка 

Ристића 8, Поповац, RS 

(740) Милош Митић, Владимира Поповића 6а, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 27.05.17; 29.01.04  

(591) светло плава, тамно плава.  

(511) 1: хемикалије, лепкови, непрерађене вештачке 

смеле, непрерађена пластика, све за индустријску и 

грађевинску употребу. 

17: изолациони производи и материјали. 

19: цемент, бетон, асфалт, кречњак, креч, шљунак, 

клинкер, битумен, грађевински материјали 

(неметали), бетонски грађевински елементи, подне, 

зидне и кровне плочице (неметалне), камен за 

изградњу и поплочавање; цигле; силоси и резервоари 

за зидање или бетон, стубови (неметални) за 

грађевинарство. 

35: малопродајне и велепродајне услуге у вези са 

хемикалијама за употребу у грађевинској 

индустрији, лепковима, непрерађеним вештачким 

смолама, непрерађеном пластиком за употребу у 

грађевинској индустрији; малопродајне и веле 

продајне услуге у вези са грађевинским и 

конструктивним материјалима; малопродајне и 

велепродајне услуге у вези са изолацијским 

производима и материјалима, цементом, бетоном, 

асфалтом, кречњаком, кречом, шљунком, клинкером, 

битуменом, грађевинским материјалима 

(неметалима), бетонским грађевинским елементима, 

подним, зидним и кровним плочицама (неметалним); 

грађевинским каменом и каменом за поплочавање; 

циглом; силосима и резервоарима за зидање или 

бетон, стубовима (неметалним) за грађевинарство. 

37: услуге вађења камена (експлоатација минералних 

сировина), услуге изградње, грађевинарства и 

изолације. 

39: услуге транспорта грађевинских материјала 

(цемента, бетона, камена и сл), паковање и 

складиштење робе. 

40: обрада материјала, дробљење и млевење камена; 

обрада цемента, бетона, асфалта, креча, смеле, 

битумена, неметалних грађевинских материјала, 

шљунка, подних, зидних и кровних плочлца, камена 

и цигле за грађевинарство и поплочавање, третман 

отпада. 

42: грађевинско пројектовање, техничка испитивања, 

инжењерске услуге, геолошка истраживања. 
 

(111) 81484 (181) 06.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1106 (220) 06.07.2020. 

 (151) 27.10.2021. 

(732) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 , 

Darmstadt , DE 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

GLYDUZA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за третирање 

дијабетеса.  
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(111) 81485 (181) 06.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1105 (220) 06.07.2020. 

 (151) 27.10.2021. 

(732) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 , 

Darmstadt , DE 

(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7, 11000 

Београд  

(540) 

GLYALTON 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за третирање 

дијабетеса.  
 

(111) 81486 (181) 05.05.2031. 

(210) Ж- 2021-776 (220) 05.05.2021. 

 (151) 27.10.2021. 

(732) Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo Drive, 

Corona, California 92879, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24 

(591) наранџаста, жута, црвена, бела, браон и црна.   

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића.  
 

(111) 81487 (181) 25.05.2031. 

(210) Ж- 2021-940 (220) 25.05.2021. 

 (151) 27.10.2021. 

(732) Будућност пет д.о.о. Јагодина, Александра 

Стефановића 10, Јагодина, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.07; 27.05.01; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.01; 

29.01.04  

(591) црвена, плава.  

(511) Кл. 25:  радне блузе, одела; радни комбинезон, 

одело.  
 

(111) 81488 (181) 25.05.2031. 

(210) Ж- 2021-941 (220) 25.05.2021. 

 (151) 27.10.2021. 

(732) Protect Five Outdoor d.o.o. , Александра 

Стефановића 10, Јагодина, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.01; 03.07.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црвена, жута, црна.  

(511) Кл. 25:  радне блузе, одела; радни комбинезон, 

одело.  
 

(111) 81489 (181) 19.11.2030. 

(210) Ж- 2020-2019 (220) 19.11.2020. 

 (151) 27.10.2021. 

(732) Удружење Дунавфест Србија, Господар 

Јованова 63, 11000, Београд, RS 

(540) 

ANTIKA FEST 

(511) Кл. 35:  анкетирање, анализирање и истраживање 

тржишта; вођење маркетиншких истраживања и анализа 

тржишта; дељење материјала за оглашавање путем 

електронске поште; дељење реклама за друге путем 

мреже за електронску комуникацију; дељење реклама 

преко интернет мрежа за комуникацију; дељење 

рекламних материјала и материјала за оглашавање 

[флајера, брошура, летака и узорака]; дељење рекламног 

и промотивног материјала; директан маркетинг; 

дистрибуција рекламног садржаја путем интернета; 

дистрибуција репрезентативних узорака, директно или 

путем поште; израда материјала за оглашавање; израда 

радио реклама; израђивање и ажурирање рекламног 

материјала; консултантске услуге у вези са односима са 

јавношћу; маркетинг; објављивање рекламних текстова; 

објављивање рекламног материјала и текстова; 

оглашавање путем бан ера; организација рекламних 

догађаја; организовање догађаја, изложби, сајмова и 

приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; организовање изложби и догађаја за 

комерцијалне или рекламне потребе; организовање и 

спровођење промотивних догађаја; промовисање, 
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рекламирање и маркетинг интернет страница; промоција 

посебних догађаја; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко свих јавних средстава комуникације; 

рекламирање преко телевизије; рекламне услуге за друге.   

Кл. 38:  аудио, видео и мултимедијско емитовање 

садржаја путем интернета и других комуникацијских 

мрежа; видео емитовање путем интернета; видео 

пренос путем дигиталних мрежа; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање телевизијских програма, филмова, и 

осталих аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја путем интернет протокола и 

комуникацијских мрежа; емитовање филмских и 

телевизијских садржаја или програма, укључујући на 

интернету, на мобилним комуникацијским мрежама 

и другим медијима; омогућавање приступа 

мултимедијалним садржајима на интернету; пренос 

видео садржаја, филмова, слика, текста, фотографија, 

игара, садржаја који су створили корисници, аудио 

садржаја, и информација путем интернета; пренос 

мултимедијалног садржаја путем интернета; пренос 

података, аудио, видео и мултимедијалних датотека, 

укључујући датотеке које се могу преузимати и 

датотеке које се преносе стримингом преко глобалне 

рачунарске мреже; пренос стримованог звука и 

аудиовизуелних снимака путем интернета; пружање 

услуга интернет форума за пренос порука, коментара 

и мултимедијалних садржаја међу корисницима; 

стриминг аудио, визуелног и аудио-визуелног 

материјала путем глобалне рачунарске мреже.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење забавних 

активности; вођење забавних догађаја; вођење 

забавних догађаја, културних догађаја, спортских 

догађаја уживо, образовних догађаја, и забавних и 

културних активности; вођење културних 

активности; вођење културних догађаја; договарање, 

реализација и организација конференција; забава у 

виду извођења уживо аудио и визуелних дела; забава 

у виду наступа глумаца уживо; забава у виду 

позоришних представа; забава у виду представа у 

забавним парковима; забавне и културне активности; 

извођења наступа уживо; извођење представа уживо; 

извођење концерата; издавање и уређивање 

периодичних издања; издавање и уређивање 

штампаног материјала; консултантске услуге у 

области забаве; културне активности; одржавање 

представа; онлајн услуге забаве; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација представа и 

концерата; организовања и уређивање семинара, 

конференција, курсева обуке и даљег усавршавања; 

организовање догађаја из области културе; 

организовање и вођење догађаја из области културе; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење културних активности; организовање 

изложби за културне или образовне потребе; 

организовање изложби за културне потребе; 

организовање изложби, конвенција и конференција за 

културне или образовне потребе; организовање и 

извођење наступа; организовање и реализација 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и спровођење концерата; 

организовање конгреса; организовање конгреса и 

конференција за културне н образовне потребе; 

организовање конференција; организовање 

костимираних забавних догађаја; организовање 

културних и уметничких догађаја; организовање 

наступа; организовање наступа из области културе; 

организовање образовних, забавних, спортских и 

културних догађаја; организовање представа, 

свечаности [услуге импресарија]; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; организовање, 

продукција, представљање и вођење музичких 

концерата, фестивала, турнеја и других музичких и 

културних наступа, догађаја и активности; 

организовање уметничких изложби у културне или 

образовне сврхе; организовање филмских догађаја, 

музичких догађаја, културних и спортских догађаја и 

забавних догађаја уживо; представљање позоришних 

представа у просторима за наступање; представљање 

сценских наступа; приказивање позоришних представа; 

продукција музичких концерата; продукција 

позоришних наступа; продукција представа; 

продукција сценских представа; пружање информација 

које се односе на наступе уживо; пружање информација 

о културним активностима; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; режирање позоришних представа; 

уређивање публикација; уређивање штампаних 

материјала и текстова; услуге консултација и 

информисања које се односе на договарање, 

реализацију и организацију концерата; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге позоришне продукције; 

услуге продукције забаве уживо.   
 

(111) 81490 (181) 22.04.2031. 

(210) Ж- 2021-711 (220) 22.04.2021. 

 (151) 28.10.2021. 

(732) SZTR-VITALIS "Vitalis" Mičić Boban, Краља 

Милутина 35, 11000 Београд, RS 

(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.21; 02.09.25; 25.01.01; 25.05.25; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава тамна Ц100 М65 Y0 K10, црвена Ц0 

М100 Y100 К0, црвена светла Ц0 М40 Y40 К0, тамно 

жута Ц0 М25 Y0 К0, светло жута Ц0 М25 Y100 К0, 

бела Ц0 М0 Y0 К0  

(511) Кл. 5:  дијететски производи као додаци 

исхрани (дијететски суплементи); анти уринарни 

препарати ;медицински чајеви ; фармацеутски 

препарати.   

Кл. 16:  картонска амбалажа за паковање; пластичне 

кесе за паковање; папир; постери; огласни панои од 

папира или картона; каталози; коверте; фасцикле.   

Кл. 35:  оглашавање: оглашавање на интернету; 

рекламирање; презентација робе; kалендари; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; услуге 

велепродаје фармацеутских,препарата; маркетинг; 

телемаркетинг услуге.   
 

(111) 81491 (181) 22.04.2031. 

(210) Ж- 2021-715 (220) 22.04.2021. 

 (151) 28.10.2021. 

(732) Thuraya Telecommunications Company, 

Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum 

Road, Abu Dhabi, AE 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.03; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  научни наутички, геодетски и 

електрични апарати и инструменти укључујући 

бежичне, телекомуникациони инструменти и апарати 

укључујући пријемнике и предајнике, жични и 

бежични телефони, мобилни и целуларни телефони и 

њихови делови, сателити, земаљске станице за 

пријем и пренос, антене, антене у облику тањира и 

све врсте декодера.  

Кл. 16:  штампани материјали, новине и периодични 

часописи, књиге и памфлети, фотографије.  

Кл. 38:  комуникационе услуге укључујући бежичне, 

путем земаљских станица и свемирске 

телекомуникације путем сателита.  

Кл. 44:  хигијенска заштита и нега лепоте за људе 

или животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства; медицинске услуге; 

ветеринарске услуге  
 

(111) 81492 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1139 (220) 17.07.2018. 

 (151) 28.10.2021. 

(732) "Swisslion" d.o.o. Beoograd, Васка Попе 4, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.19; 25.01.01; 25.05.03; 26.05.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07  

(591) црвена, тамно и светло браон, бела  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
 

(111) 81493 (181) 25.02.2031. 

(210) Ж- 2021-321 (220) 25.02.2021. 

 (151) 28.10.2021. 

(732) Ringier Axel Springer Media AG, Kreuzstrasse 

26,, 8008 Zürich, CH 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.15  

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

жута, црвена.  

(511) Кл. 9:  снимљени или неснимљени носачи 

звука, слике и података, са изузетком неразвијених 

филмова; магнетни носачи података; компјутерски 

програми и софтвери, снимљени и/или доступни за 

преузимање са мреже на локални рачунар; апарати за 

снимање, пренос или репродукцију звука, слике или 

података; рачунари; уређаји за обраду података и 

компјутери; 3-д наочари; уређаји за интерактивну 

телевизију, декодери, картице са интегрисаним 

колима (смарт картице); компјутерске игрице 

снимљене на носачима података; компјутерски 

програми, нарочито за играње игрица; видео игрице 

прилагођене за коришћење само са спољним 

екранима или мониторима; развијени филмови; 

електронска издања, која се могу преузети са мреже 

на локални рачунар; звук, слике и подаци, 

прилагођени за преузимање са рачунарске мреже на 

локални рачунар, укључујући звук, слике и податке у 

виду датотеке.  
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Кл. 16:  папир, картон и производи начињени од ових 

материјала ; штампани материјал, нарочито периодична 

издања, новине и књиге; књиговезачки материал; 

фотографије; писаћи прибор; материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); књиге које се набављају на 

основу ваучера, некодирани жетони (неметални) и 

припејд (унапред плаћене) картице од картона и/или од 

папира, укључујући и пластифициране; канцеларијски 

материјал (изузев намештаја).  

Кл. 35:  услуге пословног управљања; услуге пословне 

администрације; канцеларијске функције; маркетинг, 

истраживање тржишта; анализа тржишта; спровођење 

анкета; рекламирање; планирање продаје; издавање 

рекламног простора; вођење аукција, укључујући и на 

интернету; уговарање, за трећа лица, куповине и продаје 

робе и услуга; организовање комерцијалних трансакција 

за трећа лица, укључујући организовање комерцијалних 

трансакција у оквиру електронског пословања; пријем и 

административна обрада поруджбина; представљање робе 

и услуга; саветодавне услуге из области пословања и 

организације; сређивање, одржавање и систематско 

уређивање података у компјутерским датабазама; 

уговарање рекламирања за трећа лица; услуге агенција за 

запошљавање; осмишљавање рекламних концепата; 

истраживање из области рекламирања; управљање 

рекламирањем; дистрибуција робе у рекламне сврхе; 

економске информације; промоција продаје за трећа лица; 

дисеминација реклама; организовање претплатничких 

уговора за трећа лица, за пренос и дисеминација 

телевизијских програма, нарочито у облику унапред 

плаћене телевизије (паy-тв) и видео-на-захтев; 

организовање комерцијалних и пословних контаката; 

обрачунавање цена за робу и услуге; одржавање 

такмичења и наградних игара у рекламне сврхе; израда 

лутријских, телевизијских, радио и интернет реклама; 

односи са јавношћу; саветодавне услуге за купце; 

објављивање рекламних текстова; претраге компјутерских 

датотека (за трећа лица); представљање привредних 

друштава на интернету и у другим медијима; спонзорство 

у облику рекламирања; организовање претплате на 

новине и периодична издања, за трећа лица; објављивање 

штампаног материјала у рекламне сврхе, укључујући и у 

електронском облику; организација и уговарање 

рекламних догађаја; чување електронских података; 

претраге у датабазама на интернету, у научне сврхе и 

сврхе инстраживања.  

Кл. 38:  пренос и поновна трансмисија филмских, 

телевизијских, радио, видеотекст, телетекст и 

интернет програма или преноса; услуге 

специјализованих телефонских линија (хотлајн); 

новинске агенције; телекомуникације; услуге 

интернет портала; видео и/или аудио стриминг, 

континуирани пренос видео и/или аудио стримова у 

реалном времену на компјутерским мрежама.  

Кл. 41:  образовне услуге; обезбеђивање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; развој, 

дизајн и производња филмских, телевизијских, 

интернет и радио програма или преноса у образовне 

сврхе, у сврху обуке, и у сврху разоноде, као и 

објављивања вести; објављивање, укључујући у 

електронском облику, нарочито новина, 

периодичних издања и књига, осим у рекламне 

сврхе; обезбеђивање електронских издања (који се не 

могу преузети са мреже на локални рачунар); 

производња и вођење забавних програма, квизова, 

игара, интервјуа, позоришних, спортских и музичких 

догађаја, и организовање такмичења, обухваћених 

класом 41; услуге филмске производње и студија за 

снимање звука; фотографија; писање сценарија; 

услуге издавачког предузећа, изузев штампе; 

изнајмљивање филмова; уређивање текстова; услуге 

репортера за вести; фотографско извештавање; 

писање и објављивање текстова (изузев рекламних); 

пружање информација о спортским и културним 

догађајима; компилација интернет, телевизијских и 

радио програма; резервација места за забавне 

догађаје; додела награда у културне, спортске и у 

сврхе разоноде; измајмљивање рекламних филмова.  

Кл. 42:  компјутерско програмирање; електронски 

распореди приказивања (програми) интернет, 

телевизијских и радио садржаја, који се могу 

програмирати; графички дизајн; изнајмљивање 

хардвера за апликације за телефонске упите 

контролисане гласом; дизајн рекламног простора на 

интернету; очување безбедности електронских 

података; израда, изнајмљивање, одржавање и 

инсталирање софтвера, као и старање о истом; 

администрација сервера; обезбеђивање или 

изнајмљивање простора у електронској меморији 

/мрежног простора на интернету; обезбеђивање 

платформи на интернету.  

Кл. 45:  лиценцирање права индустријске својине и 

ауторског права; управљање правима индустријске 

својине и ауторским правима.  
 

(111) 81494 (181) 30.01.2030. 

(210) Ж- 2020-114 (220) 30.01.2020. 

 (151) 28.10.2021. 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21  

(511) Кл. 12:  аутомобили; спортска теренска возила 

(СУВ возила).  
 

(111) 81495 (181) 14.05.2031. 

(210) Ж- 2021-851 (220) 14.05.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) WANT Društvo sa ograničenom odgovornošću 

Zrenjanin, Слободана Бурсаћа 9 , 23000 , Зрењанин, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 03.13.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11  

(511) Кл. 3:  козметички препарати.  
 

(111) 81496 (181) 14.05.2031. 

(210) Ж- 2021-853 (220) 14.05.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156 , 

10121 Torino TO, IT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

INTESA INVEST FLEXIBLE 

EURO UCITS 

(511) Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за непокретности; 

осигурање од последица несрећног случаја; зајмови на 

рате; изнајмљивање некретнина; посредовање на берзи; 

услуге кредитних агенција; услуге агенција за промет 

некретнина; агенције за наплату дугова; посредовање у 

промету некретнина; посредовање у осигурању; 

финансијске услуге при царинском посредовању; 

преузимање ризика у осигурању; банкарске услуге; 

процена некретнина; инвестициони фондови; 

инвестирање капитала; услуге давања гаранције; услуге 

трговања валутама и мењачки послови; издавање 

путничких чекова; клириншки послови (финансије); 

услуге чувања у сефовима; прикупљање прилога; 

финансирање зајмова; финансијске процене (осигурање, 

банкарство, некретнине); фидуцијарни послови; услуге 

финансирања; финансијско управљање; финансирање 

зајмова на основу обезбеђења; управљање 

непокретностима; управљање стамбеним зградама; 

осигурање од пожара; издавање некретнина; здравствено 

осигурање; поморско осигурање; банкарске хипотеке; 

услуге штедионица; лизинг; трговање акцијама и 

обвезницама; осигурање живота; финансијске анализе; 

чекови; верификација; финансијске консултације; 

консултације о осигурању; обрада плаћања извршених 

кредитним картицама; обрада плаћања извршених 

платним картицама; електронски пренос средстава; 

финансијске информације; информације о осигурању; 

издавање вредносних бонова; депозити драгоцености; 

издавање кредитних картица; услуге исплате пензија; 

финансијско спонзорисање; онлајн банкарство; 

позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге берзанског посредовања; 

организовање финансирања за грађевинске пројекте; 

пружање информација о финансијама путем интернет 

странице; инвестирање средстава; брокерске услуге за 

акције и обвезнице; услуге текућих рачуна; управљање 

инвестиционим фондовима.  
 

(111) 81497 (181) 06.04.2031. 

(210) Ж- 2021-610 (220) 06.04.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) Fabrika za preradu voća i povrća NECTAR 

DOO Bačka Palanka, Новосадски пут 9, 21400,  

Бачка Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 26.04.22; 27.05.02; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, зелена, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 32:  воћни напици и воћни сокови; 

безалкохолни напици; сирупи и други безалкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(111) 81498 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1676 (220) 01.10.2020. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) Привредно друштво за производњу, 

трговину и услуге FRATELLI BABB DOO 

BEOGRAD, Индустријска зона 9, Обреновац, RS 

(740) Адвокат Сремчевић М. Саша, Краља Милана 

20/12, 11500 Обреновац 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.22; 27.05.24 

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

Кл. 35:  оглашавање.  
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(111) 81499 (181) 21.04.2031. 

(210) Ж- 2021-692 (220) 21.04.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) Posco International Corporation, 134, 

TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 26.11.03; 26.11.12  

(511) Кл. 7:  машине за прање веша; машине за прање 

судова; усисивачи за прашину.  

Кл. 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.  
 

(111) 81500 (181) 22.01.2031. 

(210) Ж- 2021-102 (220) 22.01.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) RIM GROUP DOO BEOGRAD, Сурчинска 

10е, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.05.01; 01.05.02; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17 

(511) Кл. 35:  рекламирање преко плаката, 

објављивање рекламних текстова; дистрибуција 

рекламног материјала; оглашавање, рекламирање, 

истраживање тржишта, маркетиншка истраживања, 

фактурисање; услуге графичке обраде, маркетинг.   

Кл. 39:  превоз камионом, паковање робе, истовар 

терета, испорука робе, складиштење робе; услуге 

комерцијалног превоза терета, транспортне услуге, 

превоз бродом; логистичке услуге у вези превоза, 

посредовање у превозу робе.  

(111) 81501 (181) 23.02.2031. 

(210) Ж- 2021-296 (220) 23.02.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) Shanghai Ramentalk E-Commerce Co., Ltd., 

Room 2153, Building No. 2, Zixing Road No. 588, 

Shanghai, Minhang District, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 28.03.00  

(511) Кл. 30:  рамен; нудле; удон нудле; инстант удон 

нудле; јапански рамен; резанци од пиринча; сосови 

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

[зачин]; пикалили; чау-чау [зачин]; бешамел сос; 

инстант пиринач; инстант резанци; шпагети.  

Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном управљању; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; приређивање и организовање 

маркетиншких промоција за друге; маркетиншких 

роба и услуга за друге; продајне промоције за друге; 

маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; циљани маркетинг; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

изнајмљивање аутомата за продају; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала.  
 

(111) 81502 (181) 18.05.2031. 

(210) Ж- 2021-896 (220) 18.05.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) Жарко Јокић, Булевар Цара Лазара 47/8/31, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Никола Грбић, Партизанска 54,  

22400, Рума 

(540) 
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(531) 02.09.12; 09.07.01; 24.17.02; 26.04.14; 26.04.16; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.03  

(591) зелена боја (Ц 74, М 0, Y 88, К 2).  

(511) Кл. 34:  кутије за цигарете, табакере.  

Кл. 35:  циљни маркетинг; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; рекламирање; рекламирање 

преко плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање на радију; маркетинг.  
 

(111) 81503 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-813 (220) 12.05.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) Милан Чукић, Љубинке Бобић 12/27,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15  

(591) #BF9437, #DDBC58, #F802C, #D3AC44, 

#AF7B2B  

(511) Кл. 35:  оглашавање, нарочито: сортирање 

разних проивода, за рачун трећих лица, искључујући 

њихов транспорт, како би се потрошачима 

омогућило лакше разгледање и куповина тих 

производа; услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције; развијање концепата оглашавања; писање 

и објављивање рекламних текстова; уређење излога; 

услуге односа са јавношћу; продукцију програма 

телевизијске продаје; организовање трговачких 

сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне 

потребе; оптимизацију претраживача за промоцију 

продаје; вођење, организовање и управљање 

пословањем; услуге помоћи у пословању; 

административне услуге које се односе на пословне 

трансакције и финансијске извештаје, комерцијалну 

администрацију за лиценце робе и услуга трећих 

лица; услуге које се састоје од регистрације, преписа, 

састављања, сакупљања или систематизације 

писаних саопштења и регистрација као и сакупљање 

математичких или статистичких података; 

канцеларијски послови; нарочито: канцеларијске 

послове.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација, а нарочито: пренос 

видео садржаја на захев; пренос дигиталних фајлова и 

електронске поште; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; радио и телевизијско 

емитовање; пружање услуга причаоница и форума на 

интернету; услуге телефонске и гласовне поште; услуге 

телеконференција и видеоконференција. 

Кл. 41:  образовне услуге, нарочито: организовање 

изложби у културне и образовне сврхе; организовање 

и вођење конференција, конгреса и симпозијума; 

услуге превођења и тумачења језика; издавање књига 

и текстова, осим рекламних текстова; припремање 

обуке; разонода, нарочито: услуге онлајн играња, 

услуге режирања и продукције филмова, осим 

рекламних филмова; услуге репортерског 

извештавања, репортерског фотографисања, 

фотографисање; спортске и културне активности, 

нарочито: услуге спортског и фитнес тренирања; 

културне, образовне и услуге забављања које 

пружају забавни паркови, циркуси, зоолошки вртови, 

уметничке галерије и музеји.  

Кл. 45:  правне услуге, нарочито: услуге које пружају 

правници, правни заступници и адвокати 

индивидуалним лицима, групама, организацијама и 

привредним друштвима; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица, 

нарочито: услуге истраживања и надгледања које се 

односе на физичку сигурност лица и сигурност 

материјалне имовине; индивидуалне и друштвене 

услуге које пружају други, ради задовољавања 

потреба појединаца, нарочито: услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима, као 

што су  услуге друштвене пратње, агенција за 

склапање брака и погребне услуге.  
 

(111) 81504 (181) 17.05.2031. 

(210) Ж- 2021-883 (220) 17.05.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) LAVAZZA DOO, Јована Храниловића 28, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.10  

(591) браон и зелена  

(511) Кл. 3:  балзами за косу; дезодорантни сапун; 

козметика; козметичке креме; козметички препарати 

за купање; козметички препарати за негу коже; 

козметички сетови; одстрањивачи лака; препарати за 

купање, не за медицинске сврхе; сапун; средства за 

одстрањивање лака за нокте; тоалетни производи 

[средства за личну хигијену]; шампони.  

Кл. 5:  дезинфекциона средства; дезинфекциона 

средства за хигијенске сврхе.  
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(111) 81505 (181) 17.05.2031. 

(210) Ж- 2021-885 (220) 17.05.2021. 

 (151) 29.10.2021. 

(732) LAVAZZA DOO, Јована Храниловића 28, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(591) црвена и зелена  

(511) Кл. 3:  абразиви; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу; препарати за бељење веша; препарати за 

отчепљивање одводних цеви; препарати за прање; 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству; препарати за уклањање мрља; 

препарати за чишћење; раствори за чишћење; 

хемијски препарати за чишћење за употребу у 

домаћинству; неклизајуће течности за подове.  

Кл. 5:  дезинфекциона средства.  
 

(111) 81506 (181) 09.04.2031. 

(210) Ж- 2021-637 (220) 09.04.2021. 

 (151) 03.11.2021. 

(732) Јасмина Николић, Светог Николе 86, 11000, 

Београд, RS 

(740) Јелена Босанац, адвокат, Змаја од Ноћаја 13/10, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.05.08; 26.04.16; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, црвена, бела.  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штамнапе ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; услуге 

превођења и тумачења језика; издавање књига и 

текстова.  
 

(111) 81507 (181) 30.03.2031. 

(210) Ж- 2021-549 (220) 30.03.2021. 

 (151) 03.11.2021. 

(732) AL PACK DOO SUBOTICA, Толминска 14, 

24000, Суботица, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, бела, тамно зелена.  

(511) Кл. 1:  литијум, хемијски производи за 

употребу у индустрији.  

Кл. 7:  машине и алати на батеријски електрични 

погон, роботи и индустријски роботи, укључујући 

све наведено са погоном на батерије које се могу 

пунити, као и саставни делови за све наведене 

производе.  

Кл. 9:  батерије и акумулатори, пуњачи за батерије и 

акумулаторе, конектори за батерије и за пуњаче, 

ацидиметри за батерије, батеријске аноде, хардвер и 

софтвер за употребу у производњи батерија, системи 

за складиштење енергије и батерија, нарочито 

контејнери са батеријама, као и саставни делови за 

све наведене производе.  

Кл. 12:  возила за кретање по земљи, води и ваздуху, 

нарочито бицикли, моторцикли, аутомобили, комби 

возила, камионети, аутобуси, виљушкари и возила за 

коришћење у привреди и индустрији, укључујући за 

рударство, аутоматски наводјена возила, нарочито 

све наведено на електрични батеријски погон, као и 

саставни делови за све наведене производе.  

Кл. 40:  услуге у области производње батерија и 

прибора за батерије, делова за машине и алате.  
 

(111) 81508 (181) 26.05.2031. 

(210) Ж- 2021-943 (220) 26.05.2021. 

 (151) 04.11.2021. 

(732) LINKS REAL ESTATE DOO, Николе Чупића 

2, 11000, Београд-Звездара, RS 
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(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02  

(591) медно златна (Пантоне 15-1142 ТЦX).  

(511) Кл. 16:  хартија, картон ; штампане ствари; 

канцеларијски материјал.  

Кл. 35:  оглашавање; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; консултације у 

пословном управљању; прикупљање информација за 

компјутерске базе података; истраживање тржишта; 

пословне процене; рекламирање на рачунарској 

мрежи.  

Кл. 36:  посредовање у купопродаји непокретности; 

управљање непокретностима; процена вредности 

непокретности; услуге агенција за промет 

некретнина; услуге управљања имовином, 

хипотекарне услуге и помоћ другим лицима у 

исходовању осигурања и финансирању 

непокретности.  
 

(111) 81509 (181) 19.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1388 (220) 19.08.2020. 

 (151) 04.11.2021. 

(300) 35047  16.06.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) адвокат Никола Клиска, "Карановић & 

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

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.03.01; 26.03.07; 26.03.10; 26.03.24  

(511) Кл. 34:  Право првенства од 16.6.2020. године као 

датума подношења пријаве жига бр. 35047 у Андори 

(AD): жичани вапоризатори за електронске цигарете и 

електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, 

џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

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; Право првенства од 19.8.2020. године као 

датума подношења пријаве жига бр. Ж-2020/1388 у 

Републици Србији: заштитне кутије, украсне навлаке и 

кутије за ношење електронских цигарета, уређаја за 

загревање дувана и електронских уређаја за пушење; 

аутомобилски држачи и носачи електронских цигарета, 

уређаја за загревање дувана и електронских уређаја за 

пушење; посуде за одлагање употребљених дуванских 

штапића који се загревају; чистачи, препарати за 

чишћење, прибор за чишћење и четкице за чишћење 

електронских цигарета, уређаја за загревање дувана и 

електронских уређаја за пушење.  
 

(111) 81510 (181) 20.05.2031. 

(210) Ж- 2021-909 (220) 20.05.2021. 

 (151) 08.11.2021. 

(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY 

10601, White Plains, US 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

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

(540) 
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(531) 24.15.03; 24.15.05; 24.15.15  

(511) Кл. 4:  индустријска уља и масти, восак; 

мазива; једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и 

фитиљи за осветљавање. 

Кл. 8:  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски 

алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за 

гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за 

маникирање; турпије за нокте; справе за полирање 

ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи 

заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу, 

електрични уређаји за исправљање косе, електрични 

уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме, 

ножеви, виљушке и кашике. 

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за 

канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање и 

материјали за уметнике; кичице; материјали за обуку и 

наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; лични 

организатори и планери; адресари; агенде; албуми за 

слике; календари; свеске; прибор за радни сто који садржи 

држаче за оловке, држаче за спајалице, спајалице, 

штипаљке, футроле за оловке, гумице, оловке и хемијске 

оловке; нотеси; фасцикле; обележивачи за књиге; папир за 

увијање поклона; картонске кутије за поклоне; поклон 

картице; разгледнице; честитке; креп папир за паковање; 

папирне торбе за куповину; папирне салвете; уметничке 

репродукције; штампане репродукције на платну; 

литографска уметничка дела; уметничка дела од папира; 

слике и њихове репродукције; постери; налепнице; 

лепљиве траке за употребу у домаћинству или за 

канцеларијску употребу; држачи за лепљиве траке за 

употребу у домаћинству или за канцеларијску употребу; 

папирне траке, лењири за техничко цртање; лењири за 

цртање; ножеви за папир [отварачи за писма]; металне 

повезнице за општу употребу.  

Кл. 28:  играчке и предмети за игру; гимнастички и 

спортски артикли; акционе фигуре за игру и њихова 

опрема; игре вештине и акционе игре; тегови за 

глежњеве; балони; лопте; бејзбол палице; играчке за 

купање; билијарски штапови; билијарски столови; даска 

за сурфовање на стомаку; шипке за вежбање; боксерске 

рукавице; карабињери као планинарска опрема; 

шаховске гарнитуре; мултифункционалне дечје играчке; 

украси и декорације за новогодишње јелке; фигурице за 

сакупљање; играчке за састављање; пикадо; комплети за 

пикадо; игре са коцкама; додаци за лутке; одећа за лутке; 

комплети са луткама за играње; лутке; играчке за 

цртање; бучице за вежбање; електричне акционе фигуре; 

елиптичне машине за вежбање; опрема за вежбање и 

фитнес, наиме кардио справе за горњи и доњи део тела; 

клупе за вежбање; тегови за вежбање; траке за вежбање; 

ролери за вежбање; летећи дискови; игре, наиме, 

друштвене игре, стоне игре, игре меморије, игре са 

картама, конзоле за играње електронских игара за 

употребу са или без спољног екрана или монитора; 

играчке на надувавање; слагалице (пазле); конопац за 

прескакање; руска звона (гирје); змајеви; манипулативне 

игре; механичке играчке; медицинске лопте; музичке 

играчке; салонске игре; играчке за љубимце; пињате; 

плишане играчке; рукавице за бокс које служе као 

рукавице за вежбање; боксерски џакови; возила на 

даљинско управљање (играчке); еластичне траке са 

отпором за вежбање за фитнес; играчке и опрема на 

којима се може возити; машине за веслање и справе са 

уграђеним теговима за вежбање; даске за једрење; 

макете [играчке]; штитници за потколенице [спортска 

опрема]; скејтборд; скије; скијашке чизме; даске за 

скијање; стаклене кугле са снегом; мекане платформе за 

извођење вежби; спортска опрема за тренинг брзине, 

наиме, прстенови, чуњеви, спортске мердевине за 

тренинг и координацију, лукови за вежбање, падобран за 

трчање, препоне; играчке за слагање; степери (машине за 

вежбање); собни бицикли за вежбање; справе за 

истезање у виду опреме за вежбање којом се самостално 

управља; даске за сурфовање; играчке које говоре; игре 

са гађањем мете; прибор за кување (играчке); посуде за 

кување за игру; фигуре играчке; маске (играчке); 

комплети за слагање модела играчака; оружје (играчке); 

роботи играчке; возила и прибор (играчке); трамболине; 

траке за трчање; апарати за видео игре, наиме, 

слушалице, командне ручице (џојстици), машине, 

конзоле, интерактивне јединице за даљинско 

управљање; видео плејери; скије за воду; играчке за 

воду; справе и опрема са уграђеним теговима за 

вежбање; играчке на навијање; торбе за јогу; коцке за 

јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.  
 

(111) 81511 (181) 20.05.2031. 

(210) Ж- 2021-908 (220) 20.05.2021. 

 (151) 08.11.2021. 

(732) Гавриловић Саша, Јанка Чмелика 25А/3, 21 

000, Нови Сад, RS 

(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19,  

21 000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.01.01; 05.01.16; 24.15.21; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  
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(591) светло зелена, тамно зелена, црна, бела.  

(511) Кл. 29:  мермелада; месо, живина и дивљач; 

месо за кобасице; шунка.  

Кл. 30:  зачини; мед; мед са лековитим биљем; 

мешавине за припрему чаја; мешавине зачина; 

мешавине зачина за варива; мешавине сушених 

зачина за варива; прополис; прополис [пчелињи 

производ]*; прополис [пчелињи производ] за људску 

употребу; чај.  

Кл. 33:  алкохолна пића; алкохолна пића која садрже 

воће; алкохолни напици од воћа; вина од грожђа; 

вино; воћна вина; воћни ликери; дестилована 

жестока пића; дестилована пића; жестока алкохолна 

пића [дестилована]; жестока пића; јабуковача; 

јабуковаче; медовина.  

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

деликатесне радње [ресторани]; изнајмљивање 

бунгалова; изнајмљивање кревета; изнајмљивање 

кућа за одмор; изнајмљивање објеката за банкете и 

друштвена окупљања за посебне прилике; 

изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање 

привременог смештаја у викендицама и 

апартманима; изнајмљивање привременог смештаја у 

вилама и бунгаловима; изнајмљивање просторија за 

догађаје, конференције, конвенције, изложбе, 

семинаре и састанке; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање просторија за 

конференције; изнајмљивање просторија за 

окупљања; изнајмљивање просторија за рођенданске 

прославе; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање просторија за свадбене пријеме; 

изнајмљивање соба као привременог смештаја за 

становање; кетеринг хране и пића; консултантске 

услуге у области кетеринга хране и пића; 

консултантске услуге у области кулинарства; 

обезбеђивање хране и пића за госте ресторана; 

обезбеђивање хране, пића и повременог смештаја за 

госте; организовање и пружање привременог 

смештаја; пансионске услуге; понуда објеката за 

конференције, изложбе и састанке; понуда 

просторија за конференције; привремени смештај; 

припрема и достава хране и пића за банкете; 

припрема и достава хране и пића за коктел забаве; 

припрема и достава хране и пића за конзумирање 

унутар или изван објеката; припрема и достава хране 

и пића за непосредно конзумирање; припрема хране 

и пића; пружање информација о смештају преко 

интернета; пружање информација о услугама 

привременог смештаја; пружање информација о 

услугама привременог смештаја преко интернета; 

пружање информација преко интернета у вези са 

резервацијом смештаја; пружање информација у 

виду рецепата за напитке; пружање привременог 

смештаја; пружање привременог смештаја за госте; 

пружање привременог смештаја и услуга кетеринга 

гостима; пружање привременог смештаја као део 

угоститељских пакета; пружање привременог 

смештаја у апартманима; пружање привременог 

смештаја у викендицама; пружање привременог 

смештаја у опремљеним становима; пружање 

привременог смештаја у пансионима; пружање 

привременог смештаја у сеоским домаћинстивима 

која се баве туризмом; пружање привременог 

смештаја у туристичким камповима; пружање 

простора за изложбе; пружање простора за изложбе и 

конференције; пружање простора за сајмове и 

изложбе; пружање ресторанских услуга; пружање 

савета и информација преко интернета у вези са 

комбиновањем вина и хране; пружање смештаја за 

одмор; пружање услуга дневног боравка за одрасле и 

децу; пружање услуга информација о смештају и 

услуга резервације смештаја за путнике; пружање 

услуга кампа за камп приколице; пружање услуга 

кетеринга за изложбени простор; пружање услуга 

кетеринга хране и пића за спортске догађаје, 

концерте, конвенције и изложбе; пружање услуга 

пансиона; пружање хране и пића; пружање хране и 

пића за госте; резервација и ангажовање 

привременог смештаја; резервација привременог 

смештаја путем интернета; резервација привременог 

смештаја у викендицама; резервација соба за 

путнике; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; резервисање смештаја у 

кампу; савети о кулинарским рецептима; сервирање 

алкохолних пића; сервирање хране и пића; 

сервирање хране и пића за госте; сервирање чаја, 

кафе, какаа, газираних пића и воћних сокова; услуге 

изнајмљивања кућа за одмор; услуге кампова за 

одмор [смештај]; услуге кетеринга; услуге кетеринга 

за кантине у компанијама; услуге кетеринга за 

пријеме; услуге кетеринга за снабдевање храном и 

пићем; услуге кетеринга на отвореном; услуге 

кетеринга у пословне сврхе; услуге ноћења са 

доручком; услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

пансиона; услуге привременог смештаја које пружају 

туристички кампови; услуге хране и пића за понети.  

Кл. 44:  пољопривредне консултантске услуге; 

пољопривредне саветодавне услуге; пољопривредне 

услуге; пољопривредне, хортикултурне и шумарске 

услуге; пољопривредне, хортикултурне и шумарске 

услуге везане за рекултивацију индустријских 

пустоши.  
 

(111) 81512 (181) 23.04.2031. 

(210) Ж- 2021-716 (220) 23.04.2021. 

 (151) 08.11.2021. 

(732) HIKINGFOOD D.O.O., Задругарска 2, 11080, 

Београд, RS 

(740) Александар Порубовић, адвокат, Проте Матеје 

40, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 29:  бланширани орашасти плодови; 

бобице, прерађене; боровнице, обрађене; боровнице, 

суве; бразилски ораси, прерађени; бразилски ораси, 

припремљени; бруснице, прерађене; воће, прерађено; 

воће, припремљено; грицкалице на бази воћа; 

грицкалице на бази орашастих плодова; грицкалице 

на бази поврћа; грицкалице на бази сувог воћа; 

грицкалице у облику плочица базиране на воћу; 

грицкалице у облику плочица базиране на 

орашастим плодовима; грицкалице у облику плочица 

базиране на орашастим плодовима и сувом воћу; 

грицкалице у облику плочица базиране на 

семенкама; грицкалице у облику плочица базиране 

на сувом воћу; грицкалице у облику плочице на бази 

орашастих плодова и семенки; грицкалице у облику 

плочице од органских орашастих плодова и семенки; 

датуле, припремљене; датуља, прерађена; датуља, 

сушена; зачињени мешани орашасти плодови; 

зачињени орашасти плодови; издробљени бадеми; 

издробљени лешници; јестиве семенке, обрађене; 

јестиви делови орашастих плодова; ланено семе за 

људску конзумацију; лешници, припремљени; 

макадамија ораси, припремљени; мешавине 

грицкалица које се састоје од дехидрираног воћа и 

прерађених орашастих плодова; мешавине 

грицкалица које се састоје од прерађеног воћа, 

прерађених орашастих плодова или сувог грожђа; 

мешавине сувог воћа; ораси, обрађени; семенке 

припремљене за људску конзумацију, које нису 

зачини или ароме; сува рибизла; суве бруснице; суве 

гљиве; суве јагоде; суве смокве.суве шљиве; суво 

грожђе; сушено воће; сушено воће и поврће; 

паковани оброци који се углавном састоје од 

орашастих плодова, житарица, сувог воћа и меда, 

мешавине грицкалица које се састоје од 

дехидрираног воћа и прерађених орашастихплодова, 

са медом или урмама.  

Кл. 30:  високопротеинске плочице од житарица; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

цереалија које не садрже глутен; житарице за 

доручак; житарице припремљене за људску 

конзумацију; житарице спремне за јело; овсене 

пахуљице.овсени колач; плочице од житарица; 

плочице од муслија; слаткиши у облику плочице; 

штанглице од житарица на бази муслија.  
 

(111) 81513 (181) 21.04.2031. 

(210) Ж- 2021-701 (220) 21.04.2021. 

 (151) 08.11.2021. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

MYCOLAK 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 81514 (181) 23.04.2031. 

(210) Ж- 2021-723 (220) 23.04.2021. 

 (151) 08.11.2021. 

(732) SALON 73 d.o.o. Beograd-Vračar, Његошева 

бр. 73, 11000, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска бр. 30, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01; 27.07.01  

(511) Кл. 44:  аранжирање цвећа; бањске услуге; 

баштованство; болничке услуге; ваздушно и 

површинско прскање ђубривима и другим 

пољопривредним хемикалијама; ветеринарска 

помоћ; говорна терапија; депилирање воском; 

дијететски и нутриционистички савети; здравствена 

нега; зубарске услуге; изнајмљивање животиња за 

потребе баштованства; изнајмљивање кошница за 

пчеле; изнајмљивање медицинске опреме; 

изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање уређаја за обликовање косе; 

изнајмљивање хируршких робота; израда венаца; 

имплантација косе; киропрактика; консултантске 

услуге у области виноградарства; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега 

кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање 

дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега; 
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пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична 

хирургија; припрема рецепата у апотекама; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже; 

узгајање биљака; узгој животиња; уништавање 

корова; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање 

вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви; 

услуге банке људског ткива; услуге вештачке 

оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства; 

услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених 

центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге неге животиња; услуге неговања 

болесника; услуге оплодње ин витро; услуге 

пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге санаторијума; услуге сауне; услуге 

соларијума; услуге сузбијања штеточина у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз 

помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара 

за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална 

терапија; хортикултура.   
 

(111) 81515 (181) 13.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1760 (220) 13.10.2020. 

 (151) 09.11.2021. 

(732) Владимир Зарић, Теразије 5, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.17; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.13; 26.04.22; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава (pantone 661C), светло плава(pantone 

283C), водено плава (pantone 552C), бела.   

(526) Дисклејмер на "FRUIT FROST"  

(511) Кл. 29:  замрзнуто воће; боровнице, смрзнуте; 

бруснице, смрзнуте; вишње, смрзнуте; јагоде 

смрзнуте; малине, смрзнуте; купине, смрзнуте; 

бобичасто воће, смрзнуто, замрзнути микс 

бобичастог воћа (замрзнути  berry микс); смути микс.  
 

(111) 81516 (181) 09.06.2030. 

(210) Ж- 2020-875 (220) 09.06.2020. 

 (151) 09.11.2021. 

(732) MAJER PROM DOO, Булевар Зорана Ђинђића 

бр. 138, Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 05.03.11; 07.01.25; 25.01.19; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06  

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

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларисјки материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја.  

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

Кл. 40:  обрада дрвета;обрада папира; обрађивање 

коже; завршна обрада текстила;  услуге штампања.  
 

(111) 81517 (181) 26.05.2031. 

(210) Ж- 2021-937 (220) 26.05.2021. 

 (151) 09.11.2021. 

(732) eKlinika Solutions d.o.o. Beograd, Булевар 

Зорана Ђинђића 125и, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Илија Дражић, Краља Милана 29, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна.  

(511) Кл. 35:  промоција продаје за друге; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала.  
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Кл. 44:  услуге медицинских клиника; медицинска 

помоћ; услуге телемедицине; изнајмљивање 

медицинске опреме.  
 

(111) 81518 (181) 26.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1432 (220) 26.08.2020. 

 (151) 10.11.2021. 

(732) KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO 

BEOGRAD, Макензијева 24, 11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, 

Београд 

(540) 

RECIKLOMAT 

(511) Кл. 7:  машине за филтрирање.  

Кл. 35:  изнајмљивање аутомата за продају.  

Кл. 36:  електронски трансфер средстава.  

Кл. 39:  прикупљање рециклираних производа 

(транспорт).  

Кл. 40:  сортирање отпада и материјала за рециклажу 

(прерада).  
 

(111) 81519 (181) 08.04.2031. 

(210) Ж- 2021-632 (220) 08.04.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Ладислав Роклицер, Петефи Шандора 49, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 24.07.01; 24.07.23; 26.01.16; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.10  

(591) тамно зелена.   

(511) Кл. 30:  кафа.  
 

(111) 81520 (181) 28.05.2031. 

(210) Ж- 2021-960 (220) 28.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) “Fruit hub” д.о.о. Београд, Исмета 

Мујезиновића 13/6, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Катарина З. Карановић, Нишка бр. 

30/13, Врачар, 11000, Beograd 

 

 

 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.17  

(511) Кл. 5:  дијететски додаци [додаци исхрани] за 

људе и животиње.  

Кл. 16:  материјали за обуку и наставу; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.  

Кл. 32:  воћни напици и воћни сокови.  
 

(111) 81521 (181) 31.05.2031. 

(210) Ж- 2021-962 (220) 31.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) GALAFARM d.o.o., Сретена Младеновића 30, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.03.14; 05.07.13; 29.01.03; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) зелена, љубичаста, бела.  

(511) Кл. 3:  козметичка уља за кожу и косу; креме за 

лице и тело; маст за усне и тело; лосион за лице, 

тело, ноге; талк пудери за тоалетну употребу, бебе, 

ноге; крема, маст, пудер за бебе.  

Кл. 5:  гелови, креме и раствори за дерматолошку 

употребу; јестива рибља уља за медицинску 

употребу; репеленти против комараца у гелу, спреју, 

стику; гел за дезинфекцију руку и коже; средства за 

дезинфекцију за употребу у домаћинству.  
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Кл. 35:  велепродаја и малопродаја робе: козметичка 

уља за кожу и косу; креме за лице и тело; маст за 

усне и тело; лосион за лице, тело, ноге; талк пудери 

за тоалетну употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер 

за бебе; гелови, креме и раствори за дерматолошку 

употребу; јестива рибља уља за медицинску 

употребу; репеленти против комараца у гелу, спреју, 

стику; гел за дезинфекцију руку и коже; средства за 

дезинфекцију за употребу у домаћинству. Продаја 

преко интернета робе: козметичка уља за кожу и 

косу; креме за лице и тело; маст за усне и тело; 

лосион за лице, тело, ноге; талк пудери за тоалетну 

употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер за бебе; 

гелови, креме и раствори за дерматолошку употребу; 

јестива рибља уља за медицинску употребу; 

репеленти против комараца у гелу, спреју, стику; гел 

за дезинфекцију руку и коже;средства за 

дезинфекцију за употребу у домаћинству.  
 

(111) 81522 (181) 02.06.2031. 

(210) Ж- 2021-993 (220) 02.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Милош Јовановић, Петра Кочића 36,  

22240, Шид, RS 

(740) Адвокат Кристиан Далеа, Светозара Марковића 

81а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.06; 26.01.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, црвена.  

(511) Кл. 35:  услуге односа са јавношћу; 

консултантске услуге које се односе на оглашавање; 

пословно саветовање који се односи на оглашавање; 

прикупљање података које се односе на 

информационе технологије; пружање података који 

се односе на истраживање тржишта; рекламне, 

промотивне и услуге односа са јавношћу; саветовање 

које се односе на пословно планирање; саветовање 

које се односи на пословно оглашавање; услуге 

истраживања које се односе на рекламирање и 

маркетинг; услуге пословног саветовања које се 

односи на маркетинг; услуге тржишног истраживања 

које се односе на навике у коришћењу интернета; 

управљање брендом; позиционирање бренда; 

оријентација бренда; услуге стварања бренда; 

рекламне услуге за стварање корпоративног 

идентитета и идентитета бренда; развијање 

промотивних кампања за пословне делатности; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; маркетинг; 

компјутерско управљање подацима; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података.   

Кл. 41:  образовне услуге; едукација у области 

информационих технологија, информационе 

безбедности, маркетинга, креативне индустрије.  

Кл. 42:  пројектовање и коришћење системског 

софтвера; пројектовање и одржавање интернет 

страница; пројектовање и развој 

телекомуникационих мрежа; пројектовање 

оперативног системског софтвера; пројектовање 

рачунарског хардвера; пројектовање и развој 

оперативног системског софтвера; пројектовање и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; услуге 

саветовања о пројектовању и развоју рачунарског 

хардвера; консултантске услуге у области науке, 

инжењеринга и информационе технологије; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на архитектуру и инфраструктуру информационе 

технологије; консултантске услуге које се односе на 

дизајн и развој информационе и комуникационе 

технологије; услуге информационе безбедности у 

виду заштите и опоравка рачунарских података; 

консултантске услуге у области софтвера за 

безбедност; дизајн и развој програма за безбедност 

на Интернету; стручно саветовање које се односи на 

рачунарску безбедност; одржавање рачунарског 

софтвера који се односи на безбедност и превенцију 

ризика код рачунара; услуге бренд дизајна; развој 

рачунарских платформи; програмирање софтвера за 

информационе платформе на Интернету; 

консултантске услуге у области дизајна, селекције, 

спровођења и коришћења система рачунарског 

хардвера и софтвера; саветовање о сигурности 

рачунара; софтвер у виду сервиса [SaaS]; саветовање 

у области рачунарског софтвера; одржавање 

рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; консултације о безбедности 

интернета; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; електронско 

надгледање коришћења кредитних картица ради 

откривања интернет преваре; креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије]; електронско надгледање података о 

заштити личности ради откривања крађе идентитета 

путем интернета; услуге информационих технологија 

које се пружају на бази аутсорсинга.  
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(111) 81523 (181) 14.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2211 (220) 14.12.2020. 

 (151) 15.11.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 10.03.11; 27.05.10; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена #62ВВ46; наранџаста #F48120; сива 

#635F59  

(511) Кл. 32:  газирана вода; безалкохолна пића од 

алое вера; аперитиви, безалкохолни; јечмено вино 

[пиво]; пиво; коктели на бази пива; пивски слад; сок 

од јабуке, безалкохолни; коктели, безалкохолни; 

енергетска пића; екстракти хмеља за производњу 

пива; воћни сокови; воћни нектар [безалкохолни]; 

але пиво од ђумбира; шира [неферментисана]; 

изотоници; квас; лимунаде; литијум вода; сладно 

пиво; сладовина; минерална вода [пиће]; шира; 

безалкохолна пића; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолна пића од сушеног воћа; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

воћни екстракти; безалкохолни воћни напици; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

приправци за прављење напитака; бадемов сируп; 

пилуле за газирање пића; прашкови за газирање 

пића; препарати за прављење газиране воде; напици 

за спортисте обогаћени протеинима; напици на бази 

пиринча, који нису замена за млеко; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; Селтзер вода; радлер; 

шербети [пића]; смутис [кашасти напици од воћа или 

поврћа]; сода вода; освежавајућа безалкохолна пића; 

напици од соје, осим замена за млеко; сирупи за 

пића; сирупи за лимунаде; стоне воде; сок од 

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

[пића]; пића од сурутке.  

Кл. 33:  алкохолна пића која садрже воће; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; ликер од аниса; анисет [ликер]; 

аперитиви; арак; битери [горка алкохолна пића]; 

бренди; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви 

[ликери и жестока пића]; дестилована пића; воћни 

екстракти, алкохолни; џин; дестилована алкохолна пића 

на бази житарица; киршч, вишњевача; ликери; медовина; 

ликер од пеперминта; крушковача; пикет; помешана 

алкохолна пића, која нису на бази пива; алкохол од 

пиринча; рум; жестока пића; саке; алкохолна пића на 

бази шећерне трске; водка; виски; вино.  

Кл. 34:  пепељаре за пушаче; блокови папира за 

цигарете; дуван за жвакање; кутије за цигаре; секачи за 

цигаре; кутије за цигарете, табакере; филтери за 

цигарете; муштикле; папир за цигарете; цигарете; 

цигарете које садрже замену дувана, које нису за 

медицинску употребу; усници за цигарете; држачи 

цигара; цигарилоси; цигаре; електронске цигарете; 

кремени; ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; 

ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; резервоари гаса за упаљаче; 

траве за пушење; наргиле; хумидори, кутије за чување 

цигара; упаљачи за пушаче; течни раствори за 

електричне цигарете; кутије за шибице; шибице; 

држачи за шибице; усници за муштикле; орални 

вапоризатори за пушаче; чистачи за дуванске луле; 

сталци за луле; џепне машинице за увијање цигарета; 

бурмут; кутије за бурмут; пљуваонице за пушаче; 

усници од ћилибара за муштикле; дуван; посуде за 

дуван; луле; кесе за дуван; фитиљи за упаљаче.  
 

(111) 81524 (181) 16.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2229 (220) 16.12.2020. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) YUGLOB DOO, Зрењанински пут б.б., 11211, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр. 

44, 11000, Београд 

(540) 

menda 

(511) Кл. 3:  козметика за децу, шампони, марамице 

натопљене са козметичким лосионима, марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење.  

Кл. 10:  флашице за бебе, варалице [цуцле] за бебе, 

цуцле за бебе, цуцле за флашице за бебе, цуцле за 

храњење беба, масажери за десни беба.  

Кл. 12:  колица за бебе, муфови за колица за бебе, 

торбе прилагођене за колица за бебе, сигурносна 

седишта за децу за возила, навлаке за дечија колица, 

кровови за дечија колица, бицикли.   

Кл. 18:  мараме преко рамена за ношење беба, 

каишеви-ременици за ношење беба- новорођенчади, 

носиљке за бебе, торбе "кенгури", каишеви-

ременици за ношење беба, новорођенчади, торбе, 

путне торбе за одећу.  

Кл. 20:  оградице за бебе, креветци, колевке, високе 

столице за бебе, шеталице за бебе, столови за 

пресвлачење беба причвршћени за зид, подметачи за 
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пресвлачење беба, креветци за бебе, кревети са 

оградом за бебе, плетене корпе за бебе, потпорни 

јастуци за главу бебе, јастуци против превртања 

беба, јастуци за позиционирање главе бебе, седишта 

за купање беба, простирке за оградице за децу, 

прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим 

постељине, штитници за дечије креветце, осим 

постељине  

Кл. 21:  кадице за бебе, преносиве, кадице на надувавање 

за бебе, сталци за преносиве кадице за бебе.  

Кл. 24:  подлоге од тканине за пресвлачење беба, 

вреће за спавање за бебе, џак скафандер за бебе, 

постељина, декоративна тканина за постељину, 

замена за јастук, заштитна постељина за дечје 

креветце, пешкири од текстила, јастучнице.   

Кл. 25:  портикле, које нису од папира, гаћице за 

бебе [доњи веш], опрема за бебе [одећа], кабанице 

[одећа], каишеви [одећа], шалови, џемпери, 

пуловери, одећа, крзно [одећа], готова, конфекцијска 

одећа, штитници за уши [одећа], кратке панталоне 

бермуде, панталоне, спољна одећа, рукавице [одећа], 

конфекцијска постава [делови одеће], мараме, 

шалови, ешарпе као одећа, плетена одећа [одећа], 

комплети [одећа], капути, водоотпорна одећа, 

рукавице без прстију, папуче, одећа за плажу, обућа 

за плажу, пиџаме, хаљине, сандале, гаће, огртачи, 

капути, мантили, купаће гаће, одећа за купање, 

бадемантили, портикле, које нису од папира, ципеле, 

виндјакне, сукње-панталоне, хаљине на трегере, 

хаљине без рукава, покривала за главу, везена одећа, 

шналице за косу, одећа од имитације коже, одећа од 

коже, капе, чарапе и плетена трикотажа, чизме, 

получизме, шалови за врат.  

Кл. 35:  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, услуге посредовања у трговини.  
 

(111) 81525 (181) 18.11.2030. 

(210) Ж- 2020-2014 (220) 18.11.2020. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) CKM INTERNATIONAL DOO, Јурија 

Гагарина 89/153, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 02.09.14; 27.05.01; 27.05.09; 28.03.00; 

29.01.15  

(591) жута, плава, љубичаста, наранџаста, црна.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  обухвата углавном услуге које пружају лица 

у вези са теоријским и практичним аспектима 

сложеног поља активности, на пример, услуге 

научних лабораторија, инжињерства, компјутерског 

програмирања, архитектонске и услуге унутрашњег 

дизајна.  
 

(111) 81526 (181) 04.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1933 (220) 04.11.2020. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Електронски портал д.о.о. Београд, 

Карађорђева 89, Београд-Стари град, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.04; 27.05.17  

(591) плава- C:100 M:100 Y:39 K:42, црвена- C:16 

M:100 Y:77 K:7.  

(511) Кл. 38:  слање порука, емитовање 

телевизијских програма, емитовање видео садржаја 

путем you tube и других канала, услуге новинских 

агенција, комуникација преко рачунарских 

терминала, пренос порука и слика посредством 

рачунара, пренос електронске поште, комуникација 

преко мреже оптичких влакана, сателитски пренос, 

услуге електронског билтена [телекомуникационе 

услуге], обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом, обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи, 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама, providing internet chatrooms 

форуми [причаонице] на друштвени м мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 

пренос дигиталних датотека, бежично емитовање, 

стриминг [проток] података, пренос видео садржаја 

на захтев.   
 

(111) 81527 (181) 18.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1581 (220) 18.09.2020. 

 (151) 15.11.2021. 

(300) 88844752  23.03.2020.  US. 

(732) FMC Corporation and FMC Agro Singapore 

Pte Ltd., FMC Tower at Cira Centre South, 2929 

Walnut Street, Philadephia, Pennsylvania 19104, US i 77 

Robinson Road, # 13-00, Singapore 068896, SG 
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(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

VANTACOR 

(511) Кл. 5:  пестициди,нарочито инсектициди  
 

(111) 81528 (181) 25.05.2031. 

(210) Ж- 2021-930 (220) 25.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Татјана Пешкир and Весна Арабаџић, 

Станоја Главаша 77в , 11224 , Врчин, RS i Друге 

тузланске бригаде 3, 75000 , Тузла, BA 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.23; 24.17.02; 25.01.01; 26.11.03; 26.11.25; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло сива, плава, црвена.  

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; настава, обука, 

услуге пружања обуке; организовање и вођење 

колоквијума; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; практична настава 

[обука путем демонстрације]; припрема и вођење 

семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; онлајн 

издавање електронских књига и часописа; електронско 

издаваштво; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу преузимати; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; писање текстова; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

пренос знања и искуства [обучавање]; асистенти за лица 

са посебним потребама.  
 

(111) 81529 (181) 25.05.2031. 

(210) Ж- 2021-932 (220) 25.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Tving Co., Ltd., 15F, DMC DIGITALCUBE, 34, 

Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, KR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TVING 

(511) Кл. 38:  телевизијско емитовање уз претплату; 

пренос вести; услуге преноса података, аудио садржаја, 

видео садржаја, игрица и мултимедијалног садржаја на 

захтев; услуге стриминга дигиталних медија; стриминг 

дигиталног медијског садржаја за друге; пружање 

приступа мобилним интернет порталима; пренос 

текстуалних порука и видео садржаја путем апликација за 

мобилне уређаје; стриминг видео садржаја; електронски 

пренос порука за сервис информација о куповини; 

пружање услуга онлајн причаоница; сателитски пренос и 

емитовање телевизијских програма; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање филмова и телевизијских садржаја 

путем мреже мобилне комуникације; услуге интернетског 

емитовања; пружање приступа сајтовима са дигиталном 

музиком на интернету; пренос визуелног садржаја путем 

интернета; емитовање програма путем интернета; 

емитовање телевизијских програма коришћењем 

телевизијских услуга видеа на захтев и плаћања по 

гледању; емитовање видео садржаја на захтев; 

омогућавање приступа интернет порталима који нуде 

програме видео програма на захтев; емитовање програма 

кабловске телевизије; пренос телевизијских програма; 

емитовање телевизијских програма; пренос 

мултимедијалног садржаја путем комуникационих мрежа; 

изнајмљивање телекомуникационих машина и апарата; 

изнајмљивање опреме за емитовање; изнајмљивање 

телевизијских декодера.  
 

(111) 81530 (181) 10.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1046 (220) 10.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME, also trading as ‘’ΕΚΟ 

ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.05.06; 26.05.08; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  
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(591) сива Пантоне 877Ц, црвена Пантоне 186Ц, црна 

Пантоне блацк.  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне 

материје; ђубрива; смеше за гашење пожара; 

препарати за каљење и заваривање; хемијске 

супстанце за конзервирање намирница; материје за 

штављење; лепљиве супстанце које се употребљавају у 

индустрији; хемијски адитиви за употребу у 

производњи мазива; хемијски адитиви; хемијски 

адитиви за мазива; детерџентни адитиви за мазива; 

деривати нафте; адитиви за дисперзију нафте; 

катализатори крекинга нафте; хемијски адитиви за 

бензин; детерџентни адитиви за бензин; хемијски 

адитиви за лож уља; хемијски производи добијени из 

нафте; адитиви за наводнавање; хемијски препарати за 

дисперзију нафте; хемијски адитиви за нафтне 

производе; магнетне или силиконске течности које се 

користе у нафтној индустрији; хемијски адитиви за 

течности при бушење нафтних бунара; хемијски 

адитиви за дизел горива; катализатори за употребу у 

индустрији прераде нафте; хемијски производи за 

употребу у индустрији прераде нафте; хемијски 

производи за употребу у формирању нафтних бунара; 

адитиви за подизање октанског броја у бензину; 

полимери за употребу при бушењу и у нафтној 

индустрији; магнетне или силиконске течности које се 

користе у транспорту честица материјала из нафтних 

бунара; хемијски адитиви за цементе за нафтне бунаре; 

једињења за заптивање у циљу спречавање цурења из 

резервоара за нафту (хемијски производи); 

петрохемијски адитиви за бензин.  

Кл. 4:  индустријска уља и масти; мазива; једињења 

за скупљање, влажење и везивање прашине; горива 

(укључујући моторни бензин) и материје за 

осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање; уље 

за подмазивање; уља за турбине; синтетичка уља; 

минерална уља; масти за подмазивање; мазива за 

аутомобиле; ауто мазива за моторе аутомобила; уље 

за подмазивање мотора моторних возила; мазива за 

моторна возила; вишенаменска мазива; мазива за 

бушење нафтних бунара; уља која се користе у 

поморству; мазива која се користе у индустријским 

процесима; синтетичка мазива; масти; масти за 

аутомобиле; маст за подмазивање возила; маст за 

кочионе плочице; нафта; сирова нафта; уље за 

расвету; вештачка нафта; течни нафтни гас; 

нуспроизводи од нафте; нафтни кокс; нафтни етар; 

индустријско лож уље; нафтни гас; лигроин; горива 

добијена из нафте; горива добијена из сирове нафте; 

течни нафтни гасови који се користе код моторних 

возила; гасно уље за грејање у домаћинству; течни 

нафтни гасови који се користе за потребе 

домаћинства; течни нафтни гасови који се користе за 

индустријске потребе; појачивачи сагоревања 

(нафтни производи); адитиви (који нису хемијски) за 

нафтне производе; нафтни кокс који се употребљава 

као гориво; гасно уље за индустријско грејање; 

једињења на бази нафте за апсорпцију прашине; 

адитиви (који нису хемијски) за горива; дизел уље; 

мазут; сирова нафта; моторно уље.  

Кл. 7:  приручне машине, аутоматске 

(манипулатори); пумпе за точење горива на 

сервисним станицама; самоподешавајуће пумпе за 

гориво; уређаји за подизање; механизми за подизање 

возила; механизми за подизање приколица; 

инсталације за извлачење прашине у циљу чишћења; 

наставци за усисаваче за распршивање парфема и 

дезинфекционих средстава; машине за усисавање за 

индустријску употребу; аутоматске машине за 

продају; самоподешавајуће пумпе за гориво; 

инсталације за уклањање прашине у сврхе чишћења; 

дизалице (машине); електромеханичке машине за 

хемијску индустрију; кранови (апарати за подизање); 

покретне дизалице за мостове; приручни апарати за 

утовар и истовар; машине за сортирање за 

индустрију; машине за прераду нафте; инсталације за 

прање возила; ручни алат на механичко покретање; 

машине за чишћење и апарати за чишћење, 

електрични; уређаји за чишћење који користе пару; 

апарати за чишћење под високим притиском; 

апарати за конверзију горива за моторе са 

унутрашњим сагоревањем; уређаји за уштеду горива 

за моторе и погонске моторе; машине за прање које 

се покрећу кованицама; пумпе за подмазивање; 

каталитички претварачи; апарати за конверзију 

горива за моторе са унутрашњим сагоревањем; 

машине за транспорт; машине и апарати за чишћење, 

електрични; пнеуматски транспортери; инсталације 

за прање возила; ваздушни јастуци као опрема за 

покретање возила;  пнеуматски цевни водови; 

машине за катранисање; инсталације за прање 

возила; машине за прање које се покрећу новцем; 

машине за испирање; машине за пресовање; 

компресори (машине); електрични апарати за 

заваривање; уређаји за заваривање, електрични; 

машине за печаћење за индустријску употребу; траке 

за транспортере; платформе за утовар; издувне 

машине за компресију, избацивање и пренос гасова; 

електрични генератори на дизел; машине за пумпање 

за нафтне бунаре; опрема за бушење нафте; алати за 

бушење нафте; пумпе за уље за моторе копнених 

возила; опрема за пољопривреду, земљане радове, 

изградњу, вађење нафте и гаса и рударство.  

Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води; дизел мотори за копнена возила.  

Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје у вези са хемијским производима који 

се употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 
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као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству, 

непрерађеним вештачким смолама, непрерађеним 

пластичним материјма, ђубривима, смешама за 

гашење пожара, препаратима за каљење и 

заваривање, хемијским супстанцама за конзервирање 

намирница, материјама за штављење, лепљивим 

супстанцама које се употребљавају у индустрији, 

хемијским адитивима за употребу у производњи 

мазива, хемијским адитивима, хемијским адитивима 

за мазива, детерџентним адитивима за мазива, 

дериватима нафте, адитивима за дисперзију нафте, 

катализаторима крекинга нафте, хемијским 

адитивима за бензин, детерџентним адитивима за 

бензин, хемијским адитивима за лож уља, хемијским 

производима добијеним из нафте, адитивима за 

наводњавање, хемијским препаратима за дисперзију 

нафте, хемијским адитивима за нафтне производе, 

течностима које се користе у нафтној индустрији, 

хемијским адитивима за течности при бушење 

нафтних бунара, хемијским адитивима за дизел 

горива, катализаторима за употребу у индустрији 

прераде нафте, хемијским производима за употребу у 

индустрији прераде нафте, хемијским производима 

за употребу у формирању нафтних бунара, 

адитивима за подизање октанског броја у бензину, 

полимерима за употребу при бушењу и у нафтној 

индустрији, течностима које се користе у транспорту 

честица материјала из нафтних бунара, хемијским 

адитивима за цементе за нафтне бунаре, једињењима 

за заптивање у циљу спречавање цурења из 

резервоара за нафту (хемијски производи), 

индустријским уљима и мастима, мазивима, 

једињењима за скупљање, влажење и везивање 

прашине, горивима (укључујући моторни бензин) и 

материјама за осветљавање, свећама и фитиљима за 

осветљавање; моторним уљем, уљем за 

подмазивањем, уљима за турбине, синтетичким 

уљима, минералним уљима, мастима за 

подмазивање, мазивима за аутомобиле, ауто 

мазивима за моторе аутомобила, уљима за 

подмазивање мотора моторних возила, мазивима за 

моторна возила, вишенаменским мазивима, 

мазивима за бушење нафтних бунара, уљима која се 

користе у поморству, мазивима која се користе у 

индустријским процесима, синтетичким мазивима, 

мастима, мастима за аутомобиле, мастима за 

подмазивање возила, мастима за кочионе плочице, 

нафтом, сировом нафтом, уљем за расвету, 

вештачком нафом, течним нафтним гасом, 

нуспроизводима од нафте, нафтним коксом, нафтним 

етаром, индустријским лож уљем, нафтним гасом, 

лигроином, петрохемијским адитивима за бензин, 

горивима добијеним из нафте, горивима добијена из 

сирове нафте, течним нафтним гасовима за употребу 

код моторних возила, гасним уљем за грејање у 

домаћинству, течним нафтни гасовима који се 

користе за потребе домаћинства, течним нафтним 

гасовима који се користе за индустријске потребе, 

појачивачима сагоревања (нафтни производи), 

адитивима (који нису хемијски) за нафтне производе, 

нафтним коксом који се употребљава као гориво, 

гасним уљем за индустријско грејање, једињењима 

на бази нафте за апсорпцију прашине, адитивима 

(који нису хемијски) за горива, дизел уљем, мазутом, 

сировом нафтом, моторним уљем, приручним 

машинма, аутоматским (манипулаторима), пумпама за 

точење горива на сервисним станицама, 

самоподешавајућим пумпама за гориво, уређајима за 

подизање, механизмима за подизање возила, 

механизмима за подизање приколица, инсталацијама 

за извлачење прашине у циљу чишћења, наставцима 

за усисаваче за распршивање парфема и 

дезинфекционих средстава, машинама за усисавање за 

индустријску употребу, аутоматским машинама за 

продају, самоподешавајућим пумпама за гориво, 

инсталацијама за уклањање прашине у сврхе 

чишћења, дизалицама (машине), електромеханичким 

машинама за хемијску индустрију, крановима 

(апарати за подизање), покретним дизалицама за 

мостове, приручнима апаратима за утовар и истовар, 

машинама за сортирање за индустрију, машинама за 

прераду нафте, инсталацијама за прање возила, 

ручним алатима на механичко покретање, машинама 

за чишћење и апаратима за чишћење, електричним, 

уређајима за чишћење који користе пару, апаратима за 

чишћење под високим притиском, апаратима за 

конверзију горива за моторе са унутрашњим 

сагоревањем, уређаји за уштеду горива за моторе и 

погонске моторе, машинама за прање које се покрећу 

кованицама, пумпама за подмазивање, каталитичким 

претварачима, апаратима за конверзију горива за 

моторе са унутрашњим сагоревањем, машинама за 

транспорт, машинама и апаратима за чишћење, 

електричним, пнеуматским транспортерима, 

инсталацијама за прање возила, ваздушним јастуцима 

као опремам за покретање возила, пнеуматским 

цевним водовима, машинама за катранисање, 

инсталацијама за прање возила, машинама за прање 

које се покрећу новцем, машинама за испирање, 

машинама за пресовање, компресорима (машине), 

електричнима апаратима за заваривање, уређајима за 

заваривање, електричним, машинама за печаћење за 

индустријску употребу, тракама за транспортере, 

платформама за утовар, издувним машинама за 

компресију, избацивање и пренос гасова, електричним 

генераторима на дизел, машинама за пумпање за 

нафтне бунаре, опремом за бушење нафте, алатима за 

бушење нафте, пумпама за уље за моторе копнених 

возила, опремом за пољопривреду, земљане радове, 

изградњу, вађење нафте и гаса и рударство, возилима, 

апаратима за кретање по земљи, ваздуху или води; 

дизел моторима за копнена возила.  
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Кл. 37:  протектирање гума; поправка пумпи; прање 

кола; лакирање; вулканизација гума (поправка); 

бушење дубоких нафтних или гасних бушотина; 

постављање, одржавање и поправка машина; 

изградња фабрика; постављање и поправка 

електричих уређаја; постављање и поправка опреме 

за грејање; чишћење возила; грађевински надзор 

(управљање); поправка и одржавање горионика; 

чишћење и поправка котлова; подмазивање возила; 

вађење руде; постављање, поправка и одржавање 

машина; изнајмљивање грађевинске опреме; 

изнајмљивање машина за прање веша; чишћење 

возила; прање моторних возила; прање возила; 

полирање возила; одржавање возила; одржавање и 

поправка возила; изградња и одржавање цевовода; 

услуге сервисних станица за возила (за сипање 

горива и одржавање); одржавање возила, услуге 

сервисних станица (бензинских пумпи), поправка 

или одржавање опреме за бензинске пумпе, пружање 

информација у вези са поправком или одржавањем 

опреме за бензинске пумпе; пумпање нафте; 

сервисирање и поправка горионика на нафту; 

изградња нафтовода; полагање нафтовода; пумпање 

сирове нафте; вађење нафте; експолатација нафтних 

поља за вађење нафте; бушење сирове нафте; 

изградња и одржавање цевовода; мокро бушење воде 

и нафте; ојачавање нафтних платформи малтером; 

бушење нафте и гаса; изградња објеката за 

производњу сирове нафте; изградња објеката за 

складиштење сирове нафте; изградња објеката за 

транспорт сирове нафте; инсталација кућишта, 

цевовода и цеви за бушење за нафтне бунаре.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; услуге транспорта нафте; 

складиштење нафте; складиштење лож уља; услуге 

транспорта сирове нафте; услуге дистрибуције 

нафте; услуге транспорта цевоводом; информационе 

услуге у вези са транспортом нафте.  

Кл. 40:  рециклажа смећа и отпада; прерада отпада 

(трансформација); спаљивање отпада и смећа; 

уништавање отпада и смећа; деконтаминација опасних 

материјала; абразија; активности рафинерије; 

изнајмљивање котлова; прерада нафте; услуге 

информисања у вези са прерадом материјала; услуге 

прављења котлова; уништавање отпада и смећа; 

прерада нафте; услуге пробојања нафтних извора; 

услуге санирања последица изливања нафте; прерада 

нафтних производа; прерада сирове нафте; услуге 

прераде нафте; прерада отпадних уља; прерада гаса и 

нафте; услуге саветовања у вези са поступањем у 

случају загађења нафтом; прерада горива.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и индустријског 

истраживања; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; истраживање нафте; 

испитивање нафтних извора; испитивање нафтних 

поља; услуге анализе потапања нафте; испитивање 

слојева земље који садрже нафту; услуге анализе за 

експлоатацију нафтних поља; припрема испитивања 

нафтних слојева; припрема испитивања подземних 

слојева који садрже нафту; пројектовање 

истраживања нафтних поља; услуге истраживања у 

циљу проналажење нафте; услуге истраживање и 

претраживање нафте и гаса; геофизичка 

истраживања за нафтну индустрију; аналитичке 

услуге у вези са истраживањем нафтних поља; 

услуге анализе и испитивања у вези са нафтном 

индустријом; услуге анализе и испитивања у области 

експлоатације нафте; услуге анализе и испитивања у 

вези са истраживањем нафте; спровођење студија 

изводљивости у вези са истраживањем нафтних 

поља; спровођење студија изводљивости у вези са 

експлоатацијом нафтних поља; геофизичка 

истраживања за нафтну, гасну и рударску 

индустрију; услуге спровођења тумачења и анализе 

снимака магнетне резонанце за нафтну индустрију.  
 

(111) 81531 (181) 20.05.2031. 

(210) Ж- 2021-911 (220) 20.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Basilea Pharmaceutica AG, Grenzacherstrasse 

487, 4058 Basel, CH 

(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 26.02.09; 26.07.01; 27.05.01  

(591) жута, зелена, наранџаста и љубичаста.   

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце, 

наиме антимикотици.  
 

(111) 81532 (181) 11.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1051 (220) 11.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(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. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води; кровни шатори прилагођени за 

употребу на возилима; делови за возила за 

рекреацију, наиме уређаји за кување и судопере; 

делови за возила, односно структурна кућишта за 
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смештај уређаја за кување, судопера и јединица за 

складиштење; аутомобилски структурни делови, 

наиме самозаптивајући резервоари за складиштење 

воде; структурни делови аутомобила, наиме гепек, 

јединице за смештање и складиштење терета; 

јединице за складиштење терета посебно 

прилагођене за камионе и џипове; облоге 

прилагођене за теретни простор возила.  
 

(111) 81533 (181) 11.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1052 (220) 11.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

R1S 

(511) Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци за 

иста, наиме, саставни делови и компоненте за погонске 

склопове у виду електричних мотора, мењача и 

осовина; каросерије за моторна возила; мреже за 

пртљаг за возила; цераде кројене за возила; ланци 

против клизања за возила; флеке за поправку гума за 

возила; пумпе за надувавање гума за возила; лајсне за 

унутрашњост аутомобила; панели за унутрашњост 

аутомобила; кожне пресвлаке по наруџбини за возила; 

оквири за регистарске таблице; држачи за регистарске 

таблице; тапацирунзи за возила; 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); 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; 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 
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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; 

тапацирунзи за возила; ручице за мигавце за возила; 

чепови за резервоаре за копнена возила; прекривачи за 

регистарске таблице за возила; панели за врата возила; 

кровни шатори прилагођени за употребу на возилима; 

делови за возила за рекреацију, наиме уређаји за 

кување и судопере; делови за возила, односно 

структурна кућишта за смештај уређаја за кување, 

судопера и јединица за складиштење; аутомобилски 

структурни делови, наиме самозаптивајући резервоари 

за складиштење воде; структурни делови аутомобила, 

наиме гепек, јединице за смештање и складиштење 

терета; јединице за складиштење терета посебно 

прилагођене за камионе и џипове; облоге прилагођене 

за теретни простор возила.  
 

(111) 81534 (181) 11.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1053 (220) 11.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

R1T 

(511) Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци 

за иста, наиме, саставни делови и компоненте за 

погонске склопове у виду електричних мотора, 

мењача и осовина; каросерије за моторна возила; 

мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила; 

ланци против клизања за возила; флеке за поправку 

гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила; 

лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за 

унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по 

наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице; 

држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за 

возила; 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); 

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 
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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; тапацирунзи за возила; ручице за 

мигавце за возила; чепови за резервоаре за копнена 

возила; прекривачи за регистарске таблице за возила; 

панели за врата возила; кровни шатори прилагођени 

за употребу на возилима; делови за возила за 

рекреацију, наиме уређаји за кување и судопере; 

делови за возила, односно структурна кућишта за 

смештај уређаја за кување, судопера и јединица за 

складиштење; аутомобилски структурни делови, 

наиме самозаптивајући резервоари за складиштење 

воде; структурни делови аутомобила, наиме гепек, 

јединице за смештање и складиштење терета; 

јединице за складиштење терета посебно 

прилагођене за камионе и џипове; облоге 

прилагођене за теретни простор возила.  
 

(111) 81535 (181) 11.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1054 (220) 11.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

R1 

(511) Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци 

за иста, наиме, саставни делови и компоненте за 

погонске склопове у виду електричних мотора, 

мењача и осовина; каросерије за моторна возила; 

мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила; 

ланци против клизања за возила; флеке за поправку 

гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила; 

лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за 

унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по 

наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице; 

држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за 

возила; 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 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/11 

Intellectual Property Gazette  2021/11 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

153 

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); 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; 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; 

тапацирунзи за возила; ручице за мигавце за возила; 

чепови за резервоаре за копнена возила; прекривачи за 

регистарске таблице за возила; панели за врата возила; 

кровни шатори прилагођени за употребу на возилима; 

делови за возила за рекреацију, наиме уређаји за 

кување и судопере; делови за возила, односно 

структурна кућишта за смештај уређаја за кување, 

судопера и јединица за складиштење; аутомобилски 

структурни делови, наиме самозаптивајући 

резервоари за складиштење воде; структурни делови 

аутомобила, наиме гепек, јединице за смештање и 

складиштење терета; јединице за складиштење терета 

посебно прилагођене за камионе и џипове; облоге 

прилагођене за теретни простор возила.  
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(111) 81536 (181) 30.03.2031. 

(210) Ж- 2021-545 (220) 30.03.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) FRUVITA DOO BEOGRAD,  

Трг Николе Пашића 5, RS 

(540) 

"Fruvita.Ceđeno voće i ništa vise" 

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће, желеи, џемови.  

Кл. 32:  воћни напици и воћни сокови.  
 

(111) 81537 (181) 11.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1055 (220) 11.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) 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) 

WILD RIFT 

(511) Кл. 9:  дигитални материјали, наиме, токени 

који се не мењају (нфт); дигитални медији, наиме, 

аудио-визуелни медијски садржај из подручја забаве, 

музике, видео игара, играња видео игара и турнира у 

видео играма, који се може преузимати; дигитални 

медији наиме, медијски садржај који се може 

преузимати из подручја забаве, музике, музичких видео 

записа, видео игара и играња видео игара; рачунарски 

софтвер за чување екрана који се може преузимати; 

софтвер за позадину рачунара који се може 

преузимати; дигитални медији који се могу 

преузимати, наиме, дигитално колекционарство 

створено софтверском технологијом заснованом на 

блокчејну; софтвер за видео игре који се може 

преузимати; виртуелна роба која се може преузимати, 

наиме, рачунарски софтверски програми који садрже 

ресурсе у игри, токене и виртуелну валуту за употребу 

у видео играма и виртуелним световима на мрежи; 

снимљени софтвер за видео игре.  

Кл. 25:  бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за 

бејзбол; вунене капе; чизме; одећа; капути; костими 

за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице; 

костими за ноћ вештица; шешири; покривала за 

главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу 

децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код 

куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале; 

мараме, шалови; кошуље; ципеле; шортсеви; сукње; 

одећа за спавање; папуче; чарапе; доњи делови 

тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање; 

мајице; хулахопке и хеланке; горњи делови одеће; 

тренерке; доњи веш.  

Кл. 38:  услуге емитовања и преноса (стриминга) 

играња видео игара и турнира и такмичења у видео 

играма путем глобалних комуникационих мрежа, 

интернета и бежичних мрежа; услуге интернетског 

емитовања преко глобалних и локалних рачунарских 

мрежа.  

Кл. 41:  организовање и уживо вођење такмичења 

који се односе на рачунарске и видео игре; 

организовање онлајн такмичења рачунарских и 

видео игара за интерактивне играче; услуге разоноде, 

наиме, организовање састанака са обожаваоцима 

(фановима) и конференција у области разоноде, 

гејминга, видео игара и е-спортова; услуге разоноде, 

наиме омогућавање приступа онлајн дигиталним 

колекцијама које се не могу преузимати, наиме 

уметности, фотографија, слика, анимација и видео 

записа за употребу у дигиталним окружењима у 

сврху разоноде; услуге разоноде, наиме, пружање 

аудио и видео презентација које се не могу 

преузимати из области рачунара, видео игара и е-

спортова путем вебсајта; пружање услуга забаве 

преко онлајн стриминга; организовање уживо 

такмичења рачунарских и видео игара и е-спортова;  

пружање забавних информација о рачунарским и 

видео играма и е-спорту путем вебсајта.  
 

(111) 81538 (181) 31.05.2031. 

(210) Ж- 2021-979 (220) 31.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) 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) 

LEAGUE OF LEGENDS 

(511) Кл. 3:  уља за бебе; влажне марамице за бебе; 

гелови за купање; уља за купање; прашкови за купање; 

соли за купање; креме за тело; уља за тело; спрејеви за 

тело; освеживачи даха; пенушаве купке; козметички 

препарати; козметика; зубне пасте и прашкови; сапуни 

за лице; мириси; шампони за косу; балзами за косу; 

сапуни за руке; лосиони за руке; течни сапуни; 

шминка; водица за уста; препарати за обликовање косе, 

немедицински; немедецински производи за заштиту од 

сунца за козметичку употребу; препарати за негу усана, 

немедицински; парфеми; немедицински шампони за 

кућне љубимце; гелови за туширање; препарати за 

заштиту од сунца; препарати за сунчање; пасте за зубе 

у гелу; пасте за зубе.  

Кл. 6:  наградне плоче од обичних метала; кутије од 

обичних метала; медаље; метални сандуци; металне 

идентификацијске наруквице које нису израђене од 

племенитих метала; металне касице прасице; 
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метални прстенови; украсне значке израђене 

углавном од метала; кипови од обичних метала; 

фигурице од калаја; трофеји од обичних метала.  

Кл. 9:  аудио звучници; пуњачи батерија; батерије; 

кациге за бицикле; празне меморијске флеш картице; 

празни усб уређаји; фотоапарати; футроле за 

мобилне телефоне; процесори (централни уређаји за 

обраду података) (рачунарски хардвер); прикључне 

станице за рачунаре; рачунарски хардвер; 

рачунарски мишеви; рачунарски монитори; 

рачунари; украсни привесци за мобилне телефоне; 

украсни магнети; дигитални материјали, наиме, 

токени који се не мењају (нфт); дигитални медији, 

наиме, аудио-визуелни медијски садржај из подручја 

забаве, музике, видео игара, играња видео игара и 

турнира у видео играма, који се може преузимати; 

дигитални медији  наиме, медијски садржај из 

подручја забаве, музике, музичких видео записа, 

видео игара и играња видео игара, медијски садржај 

који се може преузимати; уређаји за пренос 

(стриминг) дигиталних медија; дигиталне ознаке; 

софтвер за игре проширене стварности који се може 

преузимати; рачунарски софтвер за чување екрана 

који се може преузимати; рачунарски софтвер који 

се може преузимати за управљање трансакцијама 

користећи блокчејн технологију; рачунарски софтвер 

који се може преузимати за трговање, гледање и 

управљање дигиталним колекционарством, односно 

за уметност, целулоидне фолије за цртане филмове, 

слике, фотографије, картице за трговање и видео 

записе; софтвер за позадину рачунара који се може 

преузимати; дигитални медији који се могу 

преузимати, наиме, дигитално колекционарство 

створено софтверском технологијом заснованом на 

блокчејну; дигитална музика која се може 

преузимати; електронске публикације које се могу 

преузимати, наиме, стрипови, графички романи, 

часописи, приручници и билтени на пољу забаве и 

видео игара; филмови који се могу преузимати, 

телевизијски програми и други забавни програми 

кратке форме у области анимације, комедије, драме, 

е-спорта, фантазије и научне фантастике; музичке 

датотеке које се могу преузимати; подкастови који се 

могу преузимати у пољу забаве, музике, е-спорта и 

видео игара; софтвер за преузимање за стриминг 

аудио-визуелних медијских садржаја путем 

интернета и за мобилне уређаје; виртуелна роба која 

се може преузимати; виртуелна роба која се може 

преузети, наиме, рачунарски софтверски програми 

који садрже ресурсе у игри, токене и виртуелну 

валуту за употребу у видео играма и виртуелним 

световима на мрежи; софтвер за преузимање који 

садржи виртуелну валуту, наиме, рачунарски 

програми који садрже жетоне у игри и валуту за 

употребу на мрежама и мобилним видео играма; 

софтвер за игре за виртуелну стварност који се може 

преузимати; слушалице - бубице; електронске 

прикључне станице;  футроле за наочаре; наочаре; 

слушалице; слушалице за употребу са рачунарима; 

држачи за телефоне у аутомобилу; интерактивни 

програми за мултимедијске видео игре; сочива за 

камере паметних телефона; магнетно кодиране 

поклон картице; главни рачунари (мејнфрејм 

рачунари); пуњачи батерија мобилних телефона; 

батерије мобилних телефона; појачивачи сигнала за 

мобилне телефоне; мобилни телефони; моноподи за 

ручне дигиталне електронске уређаје, односно 

камере, мобилне телефоне, таблет рачунаре; подлоге 

за компјутерске мишеве; преносни рачунари; 

подкастови; кодиране магнетне припејд телефонске 

картице за позиве; унапред снимљени компакт 

дискови који садрже музику и филмске звучне 

записе; унапред снимљени оптички и магнетно-

оптички дискови који садрже филмове, телевизијске 

програме и кратке забавне програме у форми 

анимације, комедије, драме, е-спорта, фантазије и 

научне фантастике; унапред снимљени видео 

дискови и двд-ови који садрже филмове, 

телевизијске програме и кратке забавне програме у 

форми анимације, комедије, драме, е-спорта, 

фантазије и научне фантастике; заштитне маске за 

мобилне телефоне, таблете и лаптопове; пуњиве 

батерије; снимљени софтвер за игре проширене 

стварности; снимљени софтвер за видео игре; 

снимљени софтвер за игре виртуелне стварности; 

заштита за екране мобилних телефона; сд 

меморијске картице; паметни телефони; паметни 

сатови; софтвер за пружање емотикона; звучници; 

преносиви звучни снимци; преносиви видео записи; 

футроле за сунчане наочаре; сунчане наочаре; таблет 

рачунари; телефони; касете за видео игре; дискови за 

видео игре; бежични пуњачи; проширивачи домета 

бежичне мреже. 

Кл. 14:  наруквице за ножни зглоб; ,,бангле“ 

наруквице; наруквице [накит]; накит за тело; украси 

за алке [привеске] за кључеве; чокер огрлице; 

часовници; чврсте наруквице за зглоб; дугмад за 

манжетне; минђуше на штипаљку; минђуше; накит; 

кутије за накит; привесци [накит]; торбице за накит; 

привесци за кључеве; прстенови за кључеве; украсне 

игле за ревере [накит]; медаљони [накит]; огрлице 

[накит]; прстенови за нос; привесци [накит]; накит за 

животиње [љубимце]; брош-игле; прстење као накит; 

шамар наруквице; пресовани сувенир ковани 

новчићи; каишеви за сатове; сатови.  

Кл. 16:  уметничке репродукције; уметничка опрема; 

регистратори; празни дневници; обележивачи за 

књиге; књиге; календари; каталози са робом за 

рачунарксе игре; омоти за чековне књижице; 

подметачи за чаше од папира; стрипови; воштане 

боје; цртежи који се копирају на подлогу; цртежи; 

марамице за лице; кесице за поклоне; кутије за 
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поклоне; папир за умотавање поклона; илустровани 

романи; честитке, разгледнице; честитке за празнике; 

позивнице; јосс папир (духовни новац, рукотворине 

или листови папира направљени у спаљивању који 

су уобичајени у кинеском обожавању предака); 

часописи; мурали; навлаке за картице са именом; 

беџеви са именом; поклон картице које нису 

магнетно кодиране; картице за белешке; блокови за 

белешке; бележнице; романи; транспаренти [банери] 

од папира; папирне кесе; заставе од папира; папирне 

декорације за забаве; украсне папирне заставице; 

подметачи од папира; прекривачи столова од папира; 

корице за пасоше; пернице за обичне и хемијске 

оловке; фотографски албуми; дописнице, 

разгледнице; постери; припејд телефонске картице за 

позиве које нису магнетно кодиране; споменари; 

школска опрема [свеске и прибор за писање]; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; налепнице; водичи за стратегију 

играња; привремене тетоваже [налепнице]; папирне 

марамице; сличице за размену (колекционарске), које 

нису за играње; едукативне картице (квиз картице); 

инструменти за писање; писаћи блокови.  

Кл. 18:  вишенаменске торбе; спортске торбе; 

руксаци; торбице за ношење на боковима; торбе за 

књиге; актовке; кутије за визит карте; торбе за 

ношење; торбице за коване новчиће; огрлице за 

животиње; козметичке торбице које се продају 

празне; костими за животиње; торбе које се носе 

преко једног рамена; врећице за тренинг; 

цилиндричне текстилне торбе; торбице за ношење 

око струка; ручне торбице; футроле за кључеве; 

торбе за опрему; поводци за животиње; пртљаг; 

ознаке за пртљаг; курирске торбе; сунцобрани; џепни 

новчаници; женске ташне; торбе с једном 

нараменицом; несесери који се продају празни; 

цегери; сандуци [пртљаг]; кишобрани; појасне 

торбице; новчаници са ланчићем; новчаници; 

торбице за ношење око зглоба.  

Кл. 20:  канте од дрвета или пластике; столице; 

намештај за рачунаре; кинетичке скулптуре 

[декорација]; декоративни украси од пластике; 

изложбене витрине; намештај; ручни вентилатори; 

огледала [намештај]; рамови за слике; јастуци; 

пластични украси за торте; пластични украси за 

причвршћивање на аутомобиле, зидове, прозоре, 

огледала и друге чврсте површине; скулптуре од 

пластике; столови [намештај]; банери од винила; 

скулптуре од винила; зидне плоче од пластике или 

дрвета; звонца покретана ветром [украсна].  

Кл. 21:  вишенаменске преносиве посуде за 

домаћинство; бенто кутије; посуде за пиће; отварачи 

за флаше; посуде [чиније]; керамички украси за 

торту; стаклени украси за торту; украси за торту од 

порцелана; канделабри [свећњаци]; држачи за 

штапиће за јело; штапићи за јело; чешљеви; 

пудријере, празне; кутије за употребу у домаћинству; 

ножеви за колаче [бисквите]; посуде за колаче; 

вадичепи; козметичке четкице; шољице; стоно 

посуђе [изузев кашика, виљушки, ножева]; кухињске 

крпе; посуђе; штапићи за јело за једнократну 

употребу; боце за пиће за спортове; пљоске; чаше за 

пиће; четкице за зубе, електричне; керамичке 

фигуре; стаклене фигурице; фигурице од порцелана; 

пенасти држачи за пиће [навлаке]; четке за косу; 

кофе за лед; рукавице за рерну; држачи за кухињски 

прибор; кутије за храну; шоље; папирнате чаше; 

папирни тањири; касице “прасице”; бокали; тањири; 

подметачи за шерпе; сетови за со и бибер; хватачи 

сунца; топлотно изоловане боце; посуде за чување 

хране, топлотно изоловане; топлотно изоловане 

пљоске; топлотно изоловане кутије за ужину; 

четкице за зубе; шоље за путовање; вакум боце; 

стони подметачи од винила; канте за отпатке; флаше 

за воду које се продају празне; кухињске крпе.  

Кл. 24:  ћебад; чаршави [текстилни]; рекламне 

заставице од тканине; заставице од тканине; 

подметачи од тканине; прекривачи; завесе; јоргани 

[постељина]; тканине за домаћинство; јастучнице; 

простирке за кревете; комплети постељине; завесе за 

туширање; вреће за спавање; текстилне зидне тапете; 

декоративни прекривачи; пешкири.  

Кл. 25:  бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за 

бејзбол; вунене капе; чизме; одећа; капути; костими 

за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице; 

костими за ноћ вештица; шешири; покривала за 

главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу 

децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код 

куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале; 

мараме, шалови; кошуље; ципеле; шортсеви; сукње; 

одећа за спавање; папуче; чарапе; доњи делови 

тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање; 

мајице; хула-хопке и хеланке; мајице [одећа]; 

тренерке; доњи веш.  

Кл. 26:  копче за каиш; дугмад; привесци као додаци 

за мобилни телефон; привесци за ципеле; украсни 

привесци за руксаке; додаци за косу, наиме, траке, 

шнале, машне, копче, штипаљке, еластичне гумице 

за косу, укоснице, трачице, украсне гумице за косу 

обложене текстилом, гумице за косу; екстензије за 

косу; продужеци косе и перике; украсне лепљиве 

закрпе за јакне; украсна дугмад; украсне модне игле; 

привесци за новчанике и торбе; додаци за огрлице за 

кућне љубимце, наиме привесци; траке за медаље; 

пертле за ципеле; копче патентних затварача.  

Кл. 28:  акционе фигурице играчке и додаци за њих; 

лутке пуњене куглицама; савитљиве играчке; 

друштвене игре; фигурице које климају главом; 

карташке игре; шаховске игре; украси за 

новогодишње јелке [осим посластица и електричне 

расвете за новогодишњу јелку]; фигурице за 

сакупљање; конзоле за рачунарске игре за 
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рекреативно играње игара; играчке за састављање; 

костими за маскирање; декоративни ветрокази 

[играчке]; декоративне ветрењаче [играчке]; игре 

коцкицама; лутке и додаци за њих; електронске 

акционе играчке; играчке у облику ликова из 

фантазије; слушалице посебно прилагођене за 

коришћење уз играње видео игара; тастатуре за 

играње игрица; мишеви за играње игрица; музичке 

играчке; салонске игре; пињате; карте за игру; 

плишане играчке; слагалице; игре са замишљеним 

играњем улога; стоне игре; фигурице за игру; возила 

играчке; оружје за игру; карте-сличице које се 

размењују, за игру; машине за видео игре.  

Кл. 30:  пекарски производи; хлеб; пенушави чај; 

колачи; слаткиши; грицкалице на бази житарица; 

чоколада; шпанки уштипци чурос; кафа; пића на 

бази кафе; кукурузни чипс; комбинације крекера и 

сира; смрзнути кондиторски производи; хамбургери 

(сендвичи); сендвичи с виршлом (хот дог); сладолед; 

инстант резанци; макарони са сиром; месне пите; 

пица; кокице; переце; грицкалице од експандираног 

кукуруза; грицкалице од експандираног пиринча; 

рамен резанци; сендвичи; виршле у тесту; чај; 

напици на бази чаја; тортиља чипс.  

Кл. 32:  пиво; коктели на бази пива; флаширана вода 

за пиће; газирана вода; енергетски напици; напици с 

укусом воћа; напици од воћног сока; изотоници; 

безалкохолна пића; енергетски напици од воћа и 

поврћа обогаћени нутритијентима; безалкохолни 

напици; спортски напици; сокови од воћа и поврћа; 

вода за пиће.  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје које се односе на 

одећу, књиге, колекционарство, рачунарски софтвер, 

костиме, игрице, медије, предмете за забаву и играчке; 

услуге малопродаје које се односе на одећу, књиге, 

колекционарство, рачунарски софтвер, костиме, 

игрице, медије, предмете за забаву и играчке; пружање 

програма подстицаја и награда играчима видео игара; 

обезбеђивање онлајн тржишта дигиталне имовине за 

купце и продавце крипто-токена.  

Кл. 36:  услуге провере плаћања засноване на 

блокчејну; услуге обраде плаћања дебитним картицама 

и кредитним картицама; обрада трансакција извршених 

поклон картицама; финансијске услуге, наиме, праћење 

и надгледање дигиталне или крипто имовине и 

стварање токена за дигиталну или крипто имовину; 

извадање кредитних картица и припејд дебитних 

картица; финансијске услуге, наиме, пружање онлајн 

виртуелне валуте у игри, која се не може преузети, за 

употребу од стране чланова онлајн заједнице путем 

глобалне рачунарске мреже.  

Кл. 38:  аудио емитовање; услуге емитовања и 

преноса (стриминга) аудио-визуелног медијског 

садржаја у области разоноде, музике, видео игара, 

играња видео игара и такмичења у игрању видео 

играра путем интернета; услуге емитовања и преноса 

(стриминга) аудио и видео програма путем 

интернета; услуге подкастинга и интернетског 

емитовања; услуге емитовања, наиме, отпремање, 

објављивање, показивање, приказивање, означавање, 

блоговање, дељење или на други начин пружање 

електронских медија или информација са интернета 

или других комуникационих мрежа; стриминг 

(проток) података; стриминг (проток) аудио, 

визелног и аудио-визуелног садржаја путем 

интернета; телекомуникационе услуге, наиме, пренос 

подкаст садржаја; телекомуникационе услуге, наиме, 

пренос сликовног и говорног садржаја путем 

интернета; пренос писаних и дигиталних 

комуникација; видео емитовање; пренос видео 

садржаја на захтев; веб стриминг који представља 

пренос података, информација и аудио-визуелних 

података путем интернета или друге рачунарске 

мреже; услуге интернетског емитовања.  

Кл. 41:  услуге забавних паркова; видео продукција 

проширене стварности; биоскопски студији; 

биоскопи; услуге разоноде; услуге разоноде у виду 

стварања, развоја, дистибуције, продукције и пост-

продукције кинематографских филмова, 

телевизијских програма и мултимедијалног забавног 

садржаја; услуге разоноде у виду текућих 

телевизијских серија и филмова у областима акционе 

авантуре, анимације, аниме, комедије, фантазије, 

мјузикла, научне фантастике и спорта; услуге 

разоноде у виду продукције и извођења наступа, 

турнира, такмичења и концерата; услуге разоноде, 

наиме, организовање састанака са обожаваоцима 

(фановима) и конференција у области гејминга, 

видео игара и е-спортова; услуге разоноде, наиме 

омогућавање приступа онлајн дигиталним 

колекцијама које се не могу преузимати, наиме 

уметности, фотографија, слика, анимација и видео 

записа за употребу у дигиталним окружењима у 

сврху разоноде; услуге разоноде, наиме пружање 

кинематографских филмова, телевизијских програма, 

е-спортских догађаја, посебних догађаја и 

мултимедијалног забавног садржаја преко вебсајта 

које се не могу преузимати; пружање услуга забаве 

преко онлајн стриминга; услуге разоноде, наиме 

пружање подкаст садржаја у областима забаве, е-

спортова и видео игара; организовање костимираних 

забавних догађаја; продукција и дистрибуција 

кинематографских филмова и телевизијских 

програма; услуге стављања на располагање 

кинематографских филмова, телевизијских програма, 

е-спортских догађаја, специјалних догађаја и 

мултимедијалних забавних садржаја, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; 

омогућавање приступа онлајн играма проширене 

стварности које се не могу преузимати; пружање 

онлајн информација о разоноди које се не могу 

преузимати; пружање онлајн информација о 
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разоноди које се односе на видео игре и е-спортове; 

пружање онлајн стрипова, кратких прича и романа у 

сликама који се не могу преузимати; пружање онлајн 

видео снимака и другог мултимедијалног видео 

садржаја који се не могу преузимати; пружање 

онлајн игара виртуелне стварности које се не могу 

преузимати; стављање на располагање објеката за 

приказивање кинематографских филмова; пружање 

игара заснованих на интернету; пружање звучних 

снимака преко онлајн стриминга; пружање видео 

снимака преко онлајн стриминга; видео продукција 

виртуелне стварности; вебсајтови са телевизијским 

емисијама, филмовима и мултимедијалним забавним 

садржајем који се не могу преузимати.  

Кл. 42:  рачунарске услуге, наиме стварање онлајн 

заједнице за регистроване кориснике да би учествовали 

у дискусијама, добили повратне информације од парова 

у игри, формирали виртуелне заједнице и ангажовали 

се на друштвеним мрежама; пружање технологије која 

омогућава корисницима да стварају, додају и деле 

видео снимке које су створили на основу рачунарских 

игара преко вебсајта; пружање технологије која 

омогућава корисницима да управљају онлајн 

софтверима за видео игре преко вебсајта; пружање 

привременог коришћења онлајн софтвера и апликација 

које се не могу преузимати за инстант слање порука, 

дељење датотека и електронско слање и примање гласа, 

звука, видео снимака, текста, слика, графика и 

података; пружање онлајн рачунарског програма који 

се не може преузимати и који садржи виртуелну 

валуту, жетоне и валуту, за употребу у онлајн веб и 

мобилним видео играма; софтвер као услуга [саас]; 

платформа као услуга [паас] који садрже софтвер за 

трговину, приказивање и управљање дигиталном 

уметношћу, крипто-колекционарством, незамењивим 

жетонима и другим жетонима за апликације; услуге 

софтвера као услуга [саас] која садржи софтвер за 

инстант слање порука, дељење датотека и електронско 

слање и примање гласовних, аудио, видео, тексуталних, 

сликовних, графичких и других података.  
 

(111) 81539 (181) 18.03.2031. 

(210) Ж- 2021-469 (220) 18.03.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

CLIPSY 

(511) Кл. 29:  спремљене грицкалице које се 

примарно састоје од кромпира, коштуњавог воћа, 

коштуњавих производа, семена, воћа или других 

биљних материјала или њихових комбинација, 

укључујући чипс од кромпира, грицкалице од 

свињетине, грицкалице од говедине, грицкалице од соје.  

Кл. 30:  спремљене грицкалице које се примарно 

састоје од зрна, кукуруза, житарица, других биљних 

материјала или њихових комбинација, укључујући 

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

пиринча, колаче од пиринча, крекере од пиринча, 

крекере, переце, екструдиране грицкалице, кокице, 

ушећерене кокице и кикирики, штанглице 

(грицкалице).  
 

(111) 81540 (181) 05.05.2031. 

(210) Ж- 2021-779 (220) 05.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) IZY VAPE d.o.o., Zrinskih 62, Nova Gradiška, HR 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна; бела.  

(511) Кл. 3:  есенцијална уља и ароматични 

екстракти; запаљиви тамјан (тзв. кунко); мирисна 

уља која се користе за производњу арома када се 

загревају; мирисна уља; немедицинска уља; 

природна есенцијална уља; етеричне есенције и уља; 

етерична уља за личну употребу; мешана 

есенцијална уља; ароматична уља; ароматична 

есенцијална уља; уље за ароматерапију; препарати за 

ароматерапију.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати за употребу у 

одвикавању од пушења; фармацеутски препарати и 

супстанце; фармацеутски препарати; биљке за 

пушњење у медицинске сврхе; замене дувана за 

медицинске сврхе; хемијски препарати за 

фармацеутске сврхе; хемикалије за фармацеутску 

употребу.  

Кл. 34:  лични вапоризатори и електронске цигарете, 

као и ароме и раствори за њих; кертриџи за 

електронске цигарете; кертриџи који се продају 

пуњени хемијским аромама у течном облику за 

електронске цигарете; хемијске ароме у течном 

облику које се користе за пуњење кертриџа 

електронских цигарета; атомизери електронских 

цигарета; картомизери електронских цигарета; 
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течност за електронске цигарете [е-течност] која се 

састоји од арома у течном облику које се користе за 

пуњење кертриџа електронских цигарета; течност за 

електронске цигарете [е-течност] која се састоји од 

пропилен гликола; течност за електронске цигарете 

[е-течност] која се састоји од биљног глицерина; 

електронске цигарете; електронске цигаре; 

електронски уређаји за инхалацију никотина; ароме, 

осим есенцијалних уља, за употребу у електронским 

цигаретама; инхалатори за употребу као замена 

дуванским цигаретама; течни раствори за употребу у 

електронским цигаретама; орални вапоризатори за 

пушаче; пуњиви кертриџи за електронске цигарете; 

бездимне цигарет вапоризатор луле; пушачки 

прибори и комплети за електронске цигарете; 

дувански катран за употребу у електронским 

цигаретама; дуван и дувански производи 

(укључујући њихове замене); цигарете, цигаре, 

цигарилоси и други за употребу готови пушачки 

производи; ароме за дуван; дуван за замотавање и 

дуван за луле; биљна меласа [замене за дуван]; 

биљке за пушење; луле за пушење  замена дувана са 

ментолом; ароме, осим есенцијалних уља, као замена 

дувана; ароме, осим есенцијалних уља, за дуван; 

цигарете које садрже замене за дуван; цигарете које 

садрже замене за дуван, које нису за медицинске 

сврхе; цигарете без дувана, који нису за медицинске 

сврхе; чај за пушење као замена за дуван; цигаре за 

употребу као замена дуванским цигаретама; уређаји 

за загревање дувана у сврху инхалације; уређаји за 

загревање замена за дуван у сврху инхалације; кутије 

за електронске цигарете; футроле за електронске 

цигарете.  
 

(111) 81541 (181) 01.06.2031. 

(210) Ж- 2021-982 (220) 01.06.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(732) NOVARTIS AG,  , 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRTOTRY 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење болести и поремећаја респираторног система.  
 

(111) 81542 (181) 07.05.2031. 

(210) Ж- 2021-799 (220) 07.05.2021. 

 (151) 15.11.2021. 

(300) 40-2021-0043610  04.03.2021.  KR. 

(732) 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; 27.05.02  

(511) Кл. 36:  услуге финансирања за аутомобиле; 

финансирање на рате за аутомобиле; зајмови на рате 

за аутомобиле; финансирање куповине аутомобила 

на лизинг; посредничке услуге у вези са куповином 

аутомобила уз закуп; финансирање лизинга 

аутомобила; консултантске и посредничке услуге у 

вези са осигурањем возила; услуге осигурања 

аутомобила; консултације у вези осигурања возила; 

услуге осигурања возила; информације о осигурању 

возила; информације о осигурању аутомобила; 

посредовање у осигурању возила; одређивање стопе 

осигурања возила; процене аутомобила; процена 

половних аутомобила; пружање информација које се 

односе на процену половних аутомобила; 

организовање новчаних прикупљања.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.04.2020. - 15.05.2021. године: 

 

Жиг рег. бр. 18833 чији је носилац GAMMA 

BETA HOLDINGS LIMITED, BRIGGELLA MILLS, 

BRADFORD BD5 OQA, GB, престао је да важи дана 

21.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 18861 чији је носилац 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи 

дана 21.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 18848 чији је носилац ALBERTO-

CULVER INTERNATIONAL, INC., 700 Sylvan 

Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US, престао је да 

важи дана 21.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25291 чији је носилац YAMAHA 

CORPORATION, 10-1, NAKAZAWA-CHO, 

HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP, престао је 

да важи дана 06.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25305 чији је носилац Mag. FH 

Kurt Hofer, Kalbeckgasse 5, A-1180 Vienna, AT, 

престао је да важи дана 06.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25308 чији је носилац Indivior UK 

Limited, 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, UK, 

престао је да важи дана 06.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25324 чији је носилац INTERVET 

INC., 2 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 16.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25357 чији је носилац 

ALKALOID AD SKOPJE C.O. FARMACEVTSKA 

HEMISKA KOZMETIČKA INDUSTRIJA, BULEVAR 

ALEKSANDAR MAKEDONSKI BR.12 SKOPJE, MK, 

престао је да важи дана 16.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25361 чији је носилац PFIZER 

INC.,, 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US, престао је да важи дана 

16.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25392 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 16.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 25327 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 16.05.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37909 чији је носилац PFIZER 

INC.,, 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US, престао је да важи дана 

20.04.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37219 чији је носилац 

AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED, ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, 

ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана 

21.04.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37914 чији је носилац E.I. DU 

PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 1007 Market 

Street, Wilmington, Delaware 19898, US, престао је да 

важи дана 24.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 37951 чији је носилац TOMBOW 

PENCIL CO., LTD., 6-10-21, TOSHIMA, KITA-KU, 

TOKYO 114, JP, престао је да важи дана 25.04.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37956 чији је носилац CIECH 

Spólka Akcyjna, Ul. Pulawska 182, 02-670 Warszawa, 

PL, престао је да важи дана 30.04.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37958 чији је носилац COLGATE-

PALMOLIVE COMPANY, 300 PARK AVENUE, 

NEW YORK, NEW YORK, US, престао је да важи 

дана 09.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 37994 чији је носилац BP PLC, 1 

ST JAMES*S SQUARE LONDON SW1 4PD, GB, 

престао је да важи дана 09.05.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 38051 чији је носилац Еlizabeth 

Arden International, SARL 28 chemin de Joinville, , 

1216 Cointrin, Geneva, CH, престао је да важи дана 

10.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 38052 чији је носилац Еlizabeth 

Arden International, SARL 28 chemin de Joinville, , 

1216 Cointrin, Geneva, CH, престао је да важи дана 

10.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 38053 чији је носилац Еlizabeth 

Arden International, SARL 28 chemin de Joinville, , 

1216 Cointrin, Geneva, CH, престао је да важи дана 

10.05.2021. године. 
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Жиг рег. бр. 38054 чији је носилац Еlizabeth 

Arden International, SARL 28 chemin de Joinville, , 

1216 Cointrin, Geneva, CH, престао је да важи дана 

10.05.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37997 чији је носилац ZOTOS 

INTERNATIONAL,INC, 100 TOKENEKE 

ROAD,DARIEN,CONNECTICUT 06820, US, престао 

је да важи дана 11.05.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37771 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-

2000 Neuchatel, CH, престао је да важи дана 

11.05.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 36158 чији је носилац KRKA, 

TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да 

важи дана 11.05.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 38293 чији је носилац ORIGINS 

NATURAL RESOURCES INC., 767 FIFTH AVENUE, 

NEW YORK, NEW YORK 10153, US, престао је да 

важи дана 14.05.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 37966 чији је носилац Novozymes 

A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, DK, 

престао је да важи дана 14.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 36672 чији је носилац Major 

League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of the 

Americas, New York, New York 10020, US, престао је 

да важи дана 15.05.2031. године. 
 

Жиг рег. бр. 36673 чији је носилац Major 

League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of the 

Americas, New York, New York 10020, US, престао је 

да важи дана 15.05.2031. године. 

 

Жиг рег. бр. 36685 чији је носилац Major 

League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of the 

Americas, New York, New York 10020, US, престао је 

да важи дана 15.05.2031. године. 
 

Жиг рег. бр. 46890 чији је носилац InterMune, 

Inc. , 3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005, 

US, престао је да важи дана 21.04.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 46963 чији је носилац VINDIJA 

Prehrambena industruja d.d., Međimurska 6, HR-42000 

Varaždin, HRVATSKA, HR, престао је да важи дана 

27.04.2021. године. 
 

Жиг рег. бр. 46960 чији је носилац VINDIJA 

Prehrambena industruja d.d., Međimurska 6, HR-42000 

Varaždin, HRVATSKA, HR, престао је да важи дана 

27.04.2021. године. 

Жиг рег. бр. 46956 чији је носилац VINDIJA 

Prehrambena industruja d.d., Međimurska 6, HR-42000 

Varaždin, HRVATSKA, HR, престао је да важи дана 

27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47187 чији је носилац KOKA DD, 

Jalkovečka b.b., HR-42000 Varaždin, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46932 чији је носилац KOKA DD, 

JALKOVEČKA BB HR-4200 VARAŽDIN, HR, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46965 чији је носилац KOKA DD, 

Jalkovečka b.b., HR-42000 Varaždin, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46984 чији је носилац KOKA DD, 

Jalkovečka b.b., HR-42000 Varaždin, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46938 чији је носилац KOKA DD, 

Jalkovečka b.b., HR-42000 Varaždin, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47002 чији је носилац VIR 1898 

D.D., Školjić 16 HR-51000 Rijeka, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 43945 чији је носилац MIKAN 

D.O.O. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Trnava, Novi Pazar, YU, престао је да важи дана 

04.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46729 чији је носилац "FRANCK" 

D.D., Vodovodna 20, ZAGREB, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 04.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46730 чији је носилац "FRANCK" 

D.D., Vodovodna 20, ZAGREB, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 04.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46734 чији је носилац FRANCK 

D.D., Vodovodna 20, ZAGREB, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 04.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46735 чији је носилац FRANCK 

D.D., Vodovodna 20, ZAGREB, HRVATSKA, HR, 

престао је да важи дана 04.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 46850 чији је носилац AROMA 

1990, D.O.O. Preduzeće za proizvodnju, Jasički put bb, 

KRUŠEVAC, YU, престао је да важи дана 05.05.2021. 

године. 
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Жиг рег. бр. 46851 чији је носилац AROMA 

1990, D.O.O. Preduzeće za proizvodnju, Jasički put bb, 

KRUŠEVAC, YU, престао је да важи дана 05.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46852 чији је носилац AROMA 

1990, D.O.O. Preduzeće za proizvodnju, Jasički put bb, 

KRUŠEVAC, YU, престао је да важи дана 05.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46651 чији је носилац Tenaris 

Connections B.V., Locatellikatde 1, 1076 AZ, 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 08.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46652 чији је носилац ANNA SUI 

CORP., 275 West 39th Street, New York, NY 10018-

3107,, US, престао је да важи дана 08.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48287 чији је носилац PERIHARD 

INŽENJERING, D.O.O.  Preduzeće za izradu 

informatičke opreme i softvera, elektronskih i električnih 

aparata, Kneginje Zorke 24, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 09.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 44351 чији је носилац PERIHARD 

INŽENJERING, D.O.O. Preduzeće za izradu 

informatičke opreme i softvera, elektronskih i električnih 

aparata,, Kneginje Zorke 24, BEOGRAD, YU, престао 

је да важи дана 09.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 48041 чији је носилац PERIHARD 

INŽENJERING, D.O.O. Preduzeće za izradu 

informatičke opreme i softvera, elektronskih i električnih 

aparata, Kneginje Zorke 24, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 09.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 44033 чији је носилац 

SOPHARMA AD, 16 Iliensko chaussee str., 1220 Sofia, 

BG, престао је да важи дана 11.05.2031. године. 

 

Жиг рег. бр. 63438 чији је носилац KONCERN 

ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb, 

Požarevac, RS, престао је да важи дана 19.04.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63852 чији је носилац Lemania 

d.o.o., Jurija Gagarina br. 178/1, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 19.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63460 чији је носилац ŽIVIMO 

ZAJEDNO Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama 

u razvoju Stari grad, Studentski trg 18, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 19.04.2021. године. 

Жиг рег. бр. 63441 чији је носилац DRUŠTVO 

ZA MARKETING CONTEXT MANUFACTURING, 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, 

Beograd, Milana Rakića 2, RS, престао је да важи дана 

20.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63570 чији је носилац FITNESS 

PUBLICATIONS, INC., A California corporation, 3110 

Main Street, Suite 300, Santa Monica, California 90405, 

US, престао је да важи дана 21.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63463 чији је носилац STUR 

PIZZERIA CARIBIC PIZZA CUT, Brkljač Milan, 

preduzetnik, Trg carice Milice 4, Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 21.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63464 чији је носилац STUR 

PIZZERIA CARIBIC PIZZA CUT, Brkljač Milan, 

preduzetnik, Trg carice Milice 4, Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 21.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 62714 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 22.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63402 чији је носилац Monus 

d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63403 чији је носилац Monus 

d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS, 

престао је да важи дана 27.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 62715 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 

28.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65287 чији је носилац Macy's 

West Stores, Inc. , 50 O'Farrell Street, San Francisco, 

California 94102 , US, престао је да важи дана 

28.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63472 чији је носилац "Normal" 

d.o.o., Jaše Prodanovića br. 10, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 29.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63390 чији је носилац Edison 

Nation, LLC, 520 Elliot Street, Suite 200, 

CHARLOTTE, NC 28202, US, престао је да важи дана 

29.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63391 чији је носилац Edison 

Nation, LLC, 520 Elliot Street, Suite 200, 
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CHARLOTTE, NC 28202, US, престао је да важи дана 

29.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63494 чији је носилац THE FUN 

& FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Батајнички друм 

12, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана 

30.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63399 чији је носилац InterStolitsa 

Ltd., Bolshaya Nikitskaya str., 5/7, Bld. 2, office 8, 

Moscow 125009, RU, престао је да важи дана 

30.04.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63470 чији је носилац ARCOR 

S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

Cordoba, AR, престао је да важи дана 06.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63404 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan,, JP, престао је да важи дана 06.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63498 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan,, JP, престао је да важи дана 06.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63610 чији је носилац 

KARANOVIĆ & NIKOLIĆ O.A.D., Resavska 23, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 07.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63434 чији је носилац IRVITA 

PLANT PROTECTION N.V., Pos Cabai Office Park, 

Unit 13, Curacao, Netherlands Antilles, AN, престао је 

да важи дана 07.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63547 чији је носилац 

International Health doo, Десет авијатичара 4А, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 07.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63410 чији је носилац Novi 

sindikat zdravstva Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića 5, 

7. sprat, kancelarija 9, RS, престао је да важи дана 

07.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63396 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V.  , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 07.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63397 чији је носилац TDR d.o.o., 

Obala Vladimira Nazora br. 1, 52210 Rovinj, HR, 

престао је да важи дана 07.05.2021. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 63398 чији је носилац TDR d.o.o., 

Obala Vladimira Nazora br. 1, 52210 Rovinj, HR, 

престао је да важи дана 07.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63462 чији је носилац 

CONTIMONT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

GRAĐEVINARSTVO PROMET I USLUGE DOO 

BEOGRAD, Baštovanska 68a, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 10.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63411 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 10.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63412 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 10.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64711 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 10.05.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63414 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Požeška 65/b, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 11.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63413 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Požeška 65/b, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 11.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63270 чији је носилац 

HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS, престао 

је да важи дана 12.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63408 чији је носилац Lashou HK 

Limited, a Hong Kong private limited company, Suite A, 

7th Floor, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-

10 Duddell Street, Central Hong Kong, CN, престао је 

да важи дана 12.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63407 чији је носилац Lashou HK 

Limited, a Hong Kong private limited company, Suite A, 

7th Floor, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-

10 Duddell Street, Central Hong Kong, CN, престао је 

да важи дана 12.05.2021. године. 
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Жиг рег. бр. 63406 чији је носилац Lashou HK 

Limited, a Hong Kong private limited company, Suite A, 

7th Floor, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-

10 Duddell Street, Central Hong Kong, CN, престао је 

да важи дана 12.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63515 чији је носилац Privredno 

društvo za trgovinu ribolovačkim priborom i hranama za 

primamljivanje ribe na veliko ENERGOTEAM d.o.o., 

Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 12.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63476 чији је носилац Verband für 

ökologische Land-und Ernährungswirtschaft 

(ECOLAND) e.V., Haller Straße 20, 74549 

Wolpertshausen , DE, престао је да важи дана 

12.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63471 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP, 

престао је да важи дана 12.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63394 чији је носилац SZTR 

"LEONARDO" , Preduzetnik Mirjana Stojić, Dože 

Đerđa  16, Apatin, RS, престао је да важи дана 

13.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63415 чији је носилац DESIGN 

DOO, Partizanske avijacije 18A, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 13.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63395 чији је носилац SHIMANO 

INC., 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP, 

престао је да важи дана 13.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 76991 чији је носилац Миленка 

Новицки, Караматина 37, 11080 Земун, RS, престао 

је да важи дана 11.05.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 78298 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., 81 Anson Road, M Hotel #08-32, 079908 

Singapore, SG, престао је да важи дана 06.05.2021. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.10.2021. - 15.11.2021. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 12346 

промењена је у Saint-Gobain Ceramics and Plastics, 

Inc., One New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15283 

промењена је у RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-

Chome, Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22916 

промењена је у ONKYO HOME ENTERTAINMENT 

CORPORATION, 1-1-41 Kawamata,Higashiosaka-shi, 

577-0063, Osaka, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25777 

промењена је у Chubb International Holdings Limited, 

Mathisen Way, Colnbrook, SL3 0HB, Slough, Bershire, 

UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26101 

промењена је у Rain Bird Corporation, 970 West Sierra 

Madre Ave, Azusa, California 91702, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26113 

промењена је у FEDERAL-MOGUL FRICTION 

PRODUCTS LIMITED, SC4 Building, Parc Ty Glas, 

Llanishen, Cardiff, Wales CF14 5DU, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36417 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o. 

Beograd, Булевар ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36419 

промењена је у Preudzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda SLAVIAMED d.o.o., Булевар 

ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36431 

промењена је у SLAVIAMED D.O.O., PREDUZEĆE 

ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA, ul. Bulevar oslobođenja 97, 11000 

Beograd, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36446 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o. , 

Булевар ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36447 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o. , 

Булевар ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36448 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o. , 

Булевар ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38551 

промењена је у INVISTA Technologies S.a.r.l. , 19 rue 

du Puits Romain, L-8070 Bertrange, LU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38551 

промењена је у The LYCRA Company UK Limited, 

One St Peter's Square, Manchester, M2 3DE, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38645 

промењена је у Cervecería Modelo de México, S. de 

R.L. de C.V., Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int. 

Piso 6, Reforma Social, Miguel Hidalgo, Mexico City 

CP 11650, MX; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38728 

промењена је у Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 

Faxe, DK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40044 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o., 

Булевар ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40045 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o., 

Булевар ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40047 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o. 

Beograd, Булевар ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40241 

промењена је у SLAVIAMED d.o.o. Preduzeće za 

proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda , Булевар 

ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40242 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 
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farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o. 

Beograd, ul. Bulevar Oslobođenja 97, 11000 Beograd, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40244 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju i promet 

farmaceutskih proizvoda "SLAVIAMED" d.o.o. 

Beograd, Булевар ослобођења 97, 11000  Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40245 

промењена је у SLAVIAMED D.O.O., PREDUZEĆE 

ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA, Булевар ослобођења 97, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46263 

промењена је у BLACK HORSE - FAS DOO 

BEOGRAD, Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-

Стари град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47506 

промењена је у GENERAL RE CORPORATION, 120 

Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47672 

промењена је у UPJOHN MANUFACTURING 

IRELAND UNLIMITED COMPANY, Little Island, Co. 

Cork T45 F627, IE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48531 

промењена је у Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano TX 75024 , 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54017 

промењена је у Sportsdirect.com Retail Limited, Unit 

A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54138 

промењена је у SLAVIAMED d.o.o., Булевар 

Ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54139 

промењена је у SLAVIAMED d.o.o. Preduzeće za 

proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Булевар 

ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59177 

промењена је у BLACK HORSE - FAS DOO 

BEOGRAD, Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-

Стари град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63648 

промењена је у KENTKART SEE DOO, Makenzijeva 

24, 11000, Beograd, RS; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63655 

промењена је у KENTKART SEE DOO, Makenzijeva 

24, 11000, Beograd, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63991 

промењена је у Lyctum, d.o.o., Светомира Ђукића 24, 

11080 Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64027 

промењена је у BPF 002 DOO BEOGRAD, 

Дипломатска колонија 19, 11000 Београд-Савски 

венац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64246 

промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 

291, 37000 Крушевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64260 

промењена је у Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски 

друм 10, 35250, Параћин, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64651 

промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 

70327 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64652 

промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 

70327 Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65264 

промењена је у Društvo za proizvodnju, trgovinu i 

usluge Andjelković al doo Beograd, Vinča, Бабин луг 

5Е, 11351 Винча, Београд-Гроцка, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65265 

промењена је у Društvo za proizvodnju, trgovinu i 

usluge Andjelković al doo Beograd, Vinča, Бабин луг 

5Е, 11351 Винча, Београд-Гроцка, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65266 

промењена је у Društvo za proizvodnju, trgovinu i 

usluge Andjelković al doo Beograd, Vinča, Бабин луг 

5Е, 11351 Винча, Београд-Гроцка, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65435 

промењена је у BLACK HORSE - FAS DOO 

BEOGRAD, Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-

Стари град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66275 

промењена је у Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски 

друм 10, 35250, Параћин, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66773 

промењена је у Next Holdings Limited, Desford Road, 

Enderby, Leicester, LE19 4AT, UK; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 69096 

промењена је у SLAVIAMED d.o.o. Preduzeće za 

proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Bulevar 

Oslobođenja 97, 11000 Beograd, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70016 

промењена је у SLAVIAMED d.o.o. Preduzeće za 

proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Булевар 

ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70565 

промењена је у SLAVIAMED d.o.o. Preduzeće za 

proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Булевар 

Ослобођења 97, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75916 

промењена је у Karanović & Partners O.A.D., Ресавска 

23, 11000, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76287 

промењена је у BLACK HORSE - FAS DOO 

BEOGRAD, Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-

Стари Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77409 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300, Аранђеловац , RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 22916 извршен је пренос на Onkyo 

Technology Kabushiki Kaisha, 1-1-41 Kawamata, 

Higashiosaka-shi, 577-0063, Osaka, JP; 

 

За жиг бр. 38551 извршен је пренос на A&AT 

UK Limited, One St Peter's Square, Manchester, M2 

3DE, UK; 

 

За жиг бр. 38551 извршен је пренос на 

INVISTA Textiles (U.K.) Limited, One St Peter's 

Square, Manchester, M2 3DE, UK; 

 

За жиг бр. 45825 извршен је пренос на Bayer 

Animal Health GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 

Leverkusen, DE; 

 

За жиг бр. 47315 извршен је пренос на FRAM 

Group IP LLC, a Delaware limited liability company, 

127 Public Square, Suite 5300, Cleveland, Ohio 44114, 

US; 

 

За жиг бр. 47672 извршен је пренос на 

UPJOHN MANUFACTURING IRELAND 

UNLIMITED COMPANY, Operation Support Group, 

Ringaskiddy, Country Cork, IE; 

За жиг бр. 54064 извршен је пренос на THE 

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY 

SAINTS, A UTAH CORPORATION SOLE, 50 East 

North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, US; 

 

За жиг бр. 54069 извршен је пренос на THE 

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY 

SAINTS, A UTAH CORPORATION SOLE, 50 East 

North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, US; 

 

За жиг бр. 58391 извршен је пренос на 

PricewaterhouseCoopers Solutions Limited a private 

company with limited liability , 1 Embankment Place, 

WC2N 6RH London, GB; 

 

За жиг бр. 61140 извршен је пренос на BLUE 

MOON FOODS DOO, Видовданска 43, 31000 Ужице, 

RS; 

 

За жиг бр. 62083 извршен је пренос на Bayer 

Animal Health GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 

Leverkusen, DE; 

 

За жиг бр. 63567 извршен је пренос на INEOS 

COMPOSITES IP, 5220 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 

43017, US; 

 

За жиг бр. 64210 извршен је пренос на 

"LeveriS Jewelry" d.o.o., Булевар Кнеза Александра 

Карађорђевића 80, 11040 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 65012 извршен је пренос на THE 

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY 

SAINTS, A UTAH CORPORATION SOLE, 50 East 

North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, US; 

 

За жиг бр. 65264 извршен је пренос на 

Andjelković al i pvc doo Beograd-Vinča, Бабин луг 5e, 

11351 Винча, Београд-Гроцка, RS; 

 

За жиг бр. 65265 извршен је пренос на 

Andjelković al i pvc doo Beograd-Vinča, Бабин луг 5e, 

11351 Винча, Београд-Гроцка, RS; 

 

За жиг бр. 65266 извршен је пренос на 

Andjelković al i pvc doo Beograd-Vinča, Бабин луг 5e, 

11351 Винча, Београд-Гроцка, RS; 

 

За жиг бр. 66036 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66038 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66039 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 
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За жиг бр. 66040 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66041 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66043 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66044 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66229 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 68289 извршен је пренос на Karo 

Pharma Aktiebolag, Box 16184, 103 24 Stockholm, SE; 

 

За жиг бр. 68294 извршен је пренос на Karo 

Pharma Aktiebolag, Box 16184, 103 24 Stockholm, SE; 

 

За жиг бр. 69134 извршен је пренос на Karo 

Pharma Aktiebolag, Box 16184, 103 24 Stockholm, SE; 

 

За жиг бр. 72562 извршен је пренос на Bayer 

Animal Health GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 

Leverkusen, DE; 

 

За жиг бр. 73810 извршен је пренос на 

MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK 

HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , 

Güzelbahçe Sok. No. 20 Nişantaşı, Şişli, İstanbul, TR; 

 

За жиг бр. 73919 извршен је пренос на Bayer 

Animal Health GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 

Leverkusen, DE; 

 

За жиг бр. 74265 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75374 извршен је пренос на Дијана 

Ковачевић, Требевићка бр. 47, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76494 извршен је пренос на OXY-

LIFE DOO BEOGRAD, ул. Кнез Михајлова - Т. Ц. 

Миленијум бр. 21, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 80335 извршен је пренос на 

Charge&GO d.o.o. Beograd, Ослобођења 22 б, 11000, 

Београд, RS; 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 43350 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000 , RS; 

 

За жиг бр. 48620 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 59682 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 59683 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 59902 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 61464 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 61465 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 61466 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 69316 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 69705 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 
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За жиг бр. 69826 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 71271 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 71399 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 75012 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 76242 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 76243 уписана је залога на 

UNICREDIT  BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 

Рајићева 27-29, Београд 11000 и EUROBANK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Вука 

Караџића 10, Београд 11000, RS; 
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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  40/2021 - 43/2021 (21.10.2021. – 11.11.2021.) 

 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1622638 

(151) 23.04.2018 

(540) 

 

(732) SAURAV 

AGARWAL 

(511)  09 

(111) 1622403 

(151) 12.12.2019 

(540) 

ALIMAK 

(732) Alimak Group 

Management AB 

(511)  06  07  09  12  35  37  

40  41  42 

(111) 1622794 

(151) 25.08.2020 

(540) 

 

(732) OBI GmbH & Co. 

Deutschland KG 

(511)  01  02  03  04  05  06  

07  08  09  11  12  13  14  

16  17  18  19  20  21  22  

24  25  26  27  28  31  35  

36  37  38  39  40  41  42  

44  45 

(111) 1625116 

(151) 10.11.2020 

(540) 

 

(732) SUPERIOR S.R.L. 

(511)  09  11  20 

(111) 1624016 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) TRATON SE 

(511)  01  04  07  09  11  12  

16  37  38  39  42 

(111) 1624251 

(151) 18.12.2020 

(540) 

TENTIK 

(732) TRATON SE 

(511)  01  04  07  09  11  12  

16  37  38  39  42 

(111) 1622799 

(151) 31.12.2020 

(540) 

Onvo 

(732) MEHMET ATMACA 

BİLİŞİM ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07  09  11 

(111) 1621345 

(151) 31.12.2020 

(540) 

 

(732) SANİKEY 

SERAMİK SAĞLIK 

GEREÇLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  11  20  35 

(111) 1623628 

(151) 20.01.2021 

(540) 

FLAMINGO 

(732) Flamingo Pet 

Products 

(511)  03  05  06  09  12  16  

18  19  20  21  24  25  28  

31  35 

(111) 1620658 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) XXXLutz Marken 

GmbH 

(511)  06  07  08  11  14  16  

18  20  21  24  25  26  27  

28  35 

(111) 1625550 

(151) 02.02.2021 

(540) 

 

(732) MARSALA 

DOKUMA BOYA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  20  24  25  35 

(111) 1623485 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) PİA AKRİLİK 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  06  17  19 

(111) 1621383 

(151) 20.02.2021 

(540) 

DENZEL 

(732) MATRIZE Handels-

GmbH 

(511)  08  12  18  22  25 

(111) 1624027 

(151) 23.02.2021 

(540) 
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(732) KAYAOĞLU 

TEKSTİL TURİZM 

İNŞAAT GIDA SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

(111) 1624456 

(151) 25.02.2021 

(540) 

SOUND LIKE NO 

OTHER 

(732) Widex A/S 

(511)  10  35  44 

(111) 1622639 

(151) 09.03.2021 

(540) 

PALISAD 

(732) MATRIZE Handels-

GmbH 

(511)  08  18  19  25  28 

(111) 1621391 

(151) 11.03.2021 

(540) 

 

(732) ALBERTO GmbH & 

Co. KG 

(511)  25  28  35 

(111) 1622430 

(151) 15.03.2021 

(540) 

GRÜNKRAFT 

(732) J. Bauer GmbH & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32 

(111) 1622420 

(151) 16.03.2021 

(540) 

BRITA 

(732) Brita GmbH 

(511)  01  03  05  07  09  11  

20  21  32  35  36  37  38  

39  40  41  42 

(111) 1621375 

(151) 24.03.2021 

(540) 

RECKITT 

(732) Reckitt & Colman 

(Overseas) Health Limited 

(511)  01  03  05  08  09  10  

11  21  25  29  30  31  32  

35  36  41  42  44 

(111) 1620666 

(151) 25.03.2021 

(540) 

 

(732) AGRIWELL s.r.o. 

(511)  29  30  31  35  39  44 

(111) 1622864 

(151) 08.04.2021 

(540) 

korporativNO 

(732) Akcionarsko društvo 

"Banjalučka pivara" Banja 

Luka 

(511)  32  35  39 

(111) 1623630 

(151) 13.04.2021 

(540) 

 

(732) TSD SAĞLIK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  10 

(111) 1622828 

(151) 15.04.2021 

(540) 

Cien 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  03  05  08  10  14  16  

20  21  25 

(111) 1625069 

(151) 20.04.2021 

(540) 

IZODOM2000 

(732) Izodom 2000 Polska 

Sp. z o.o. 

(511)  17  19 

(111) 1625865 

(151) 20.04.2021 

(540) 

PACOVIS 

(732) Pacovis AG 

(511)  01  03  04  05  06  08  

09  10  16  20  21  22  29  

30  31  35  42 

(111) 1625157 

(151) 22.04.2021 

(540) 

 

(732) doo. EXCALIBURA 

(511)  03  05  11  12  17  21  27 

(111) 1622469 

(151) 26.04.2021 

(540) 

AMC Selekt 

(732) AMC Networks 

Central Europe Kft 

(511)  09  38  41 

(111) 1622471 

(151) 26.04.2021 

(540) 

AMC Micro 

(732) AMC Networks 

Central Europe Kft 

(511)  09  38  41 

(111) 1622840 

(151) 30.04.2021 

(540) 

ALEKTO 

(732) Alekto GmbH 

(511)  35  40 

(111) 1623762 

(151) 30.04.2021 

(540) 

VICO 

(732) Cocomore AG 

(511)  35  36  38  42  43  45 

(111) 1624043 

(151) 30.04.2021 

(540) 

 

(732) Veld World (UK) 

Limited 

(511)  29  30  35 

(111) 1620745 

(151) 30.04.2021 

(540) 

 

(732) Realme Chongqing 

Mobile 

Telecommunications Corp., 

Ltd. 

(511)  07  08  09  10  11  12  

14  16  18  21  25  26  28 

(111) 1622613 

(151) 04.05.2021 

(540) 

No Timid Souls 

(732) MR Timothy Jackson 

and Kevin Roberts 

(511)  09  18  25  35 

(111) 1622441 

(151) 06.05.2021 

(540) 

 

(732) Scotch & Soda B.V. 

(511)  03  09  14  18  25  35 

(111) 1622264 

(151) 06.05.2021 

(540) 

 

(732) COSENTINO, S.A.U. 

(511)  11  19  20 

(111) 1620046 

(151) 07.05.2021 
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(540) 

 

(732) Shenzhen USAMS 

Trading Co., Ltd 

(511)  12 

(111) 1620722 

(151) 11.05.2021 

(540) 

 

(732) Dayco Europe S.r.l. 

(511)  07  12  17 

(111) 1621440 

(151) 13.05.2021 

(540) 

 

(732) Vape technology 

d.o.o. 

(511)  09  34 

(111) 1624635 

(151) 14.05.2021 

(540) 

orthomol 

(732) Orthomol 

pharmazeutische Vertriebs 

GmbH 

(511)  05 

(111) 1624743 

(151) 14.05.2021 

(540) 

Plug&Seed 

(732) BEDNAR FMT s.r.o. 

(511)  07 

(111) 1625141 

(151) 19.05.2021 

(540) 

 

(732) Novus International, 

Inc. 

(511)  01  05  31 

(111) 1620429 

(151) 19.05.2021 

(540) 

 

(732) TENDAM RETAIL, 

S.A. 

(511)  25 

(111) 1621442 

(151) 19.05.2021 

(540) 

NIGHTTUNE 

(732) ZG Lighting France 

S.A.S. 

(511)  09  11  42 

(111) 1622877 

(151) 20.05.2021 

(540) 

DKV MOBILITY 

(732) DKV EURO 

SERVICE GmbH + Co. KG 

(511)  04  09  12  35  36  37  

38  39  41  42  43  45 

(111) 1624046 

(151) 20.05.2021 

(540) 

 

(732) Wolt Enterprises Oy 

(511)  09  35  36  38  39  42  

43 

(111) 1621232 

(151) 20.05.2021 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  03  04  05  07  08  09  

10  11  12  14  16  18  20  

21  22  24  25  26  28  29  

30  31  32  35  38  39  40  

41 

(111) 1621955 

(151) 20.05.2021 

(540) 

 

(732) Carl Freudenberg KG 

(511)  07  21 

(111) 1620731 

(151) 21.05.2021 

(540) 

 

(732) Hexion GmbH 

(511)  01  17 

(111) 1620732 

(151) 21.05.2021 

(540) 

Bakelite Synthetics 

(732) Kathrin Palinsky, 

Hexion GmbH, IP Service 

(511)  01  17 

(111) 1620733 

(151) 21.05.2021 

(540) 

 

(732) Hexion GmbH, IP 

Service 

(511)  01  17 

(111) 1625192 

(151) 25.05.2021 

(540) 

RE. UNIQLO 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  16  18  24  25  26  35  

39  40  41  42  45 

(111) 1622617 

(151) 26.05.2021 

(540) 

 

(732) OHROPAX GmbH 

(511)  05  10  35 

(111) 1624059 

(151) 27.05.2021 

(540) 

RESPILON 

(732) RESPILON Czech 

s.r.o. 

(511)  09  10  11  19  24  25  

35  42 

(111) 1624408 

(151) 28.05.2021 

(540) 

 

(732) HEALTHCARE CO., 

LTD 

(511)  20  24  35 

(111) 1624476 

(151) 28.05.2021 

(540) 

 

(732) ADELBEL S.R.L. 

(511)  14  18  24  25  26  35  

40  41  42 

(111) 1620149 

(151) 28.05.2021 

(540) 
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(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1625178 

(151) 07.06.2021 

(540) 

GLAVISTA 

(732) Autoglas Holding BM 

S.L. 

(511)  12  21 

(111) 1621457 

(151) 08.06.2021 

(540) 

 

(732) MOTTURA S.P.A. 

(511)  07  20 

(111) 1624488 

(151) 09.06.2021 

(540) 

 

(732) VASU 

HEALTHCARE PVT. 

LTD. 

(511)  05 

(111) 1620148 

(151) 09.06.2021 

(540) 

A BRAND OF 

PASSION 

(732) TotalEnergies 

Holdings 

(511)  01  04  37 

(111) 1625503 

(151) 10.06.2021 

(540) 

DECOSİT 

(732) GÜNGÖR MADENİ 

EŞYA MOBİLYA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  20  35 

(111) 1621456 

(151) 10.06.2021 

(540) 

ROADSTARS 

(732) DAIMLER AG 

(511)  25  38  41  42 

(111) 1624061 

(151) 11.06.2021 

(540) 

 

(732) COLOPL, Inc. 

(511)  09  38  41  42 

(111) 1621794 

(151) 11.06.2021 

(540) 

 

(732) Myovant Sciences 

GmbH 

(511)  05  44 

(111) 1625066 

(151) 14.06.2021 

(540) 

 

(732) SAINT-GOBAIN 

SEKURIT FRANCE 

(511)  09  35  38  42 

(111) 1625801 

(151) 15.06.2021 

(540) 

 

(732) Saint-Gobain 

Construction Products CZ 

a.s. 

(511)  19  35  37  42 

(111) 1621042 

(151) 15.06.2021 

(540) 

DAVEYTRONIC 

SWIFT 

(732) DAVEY BICKFORD 

(511)  09  13  42 

(111) 1623790 

(151) 16.06.2021 

(540) 

 

(732) cafe+co International 

Holding GmbH 

(511)  07  09  35  36  42  43 

(111) 1624591 

(151) 16.06.2021 

(540) 

 

(732) JBAR 

(511)  32  33  35  41  43 

(111) 1622629 

(151) 17.06.2021 

(540) 

 

(732) MRH TURİZM 

OTEL İŞLETMELERİ 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  43 

(111) 1620655 

(151) 17.06.2021 

(540) 

INNOVATION 

FOR EVERYONE 

(732) XIAOMI INC. 

(511)  09  35 

(111) 1621043 

(151) 17.06.2021 

(540) 

STASH 

(732) Swiss Start-up 

Factory AG 

(511)  35  38  39 

(111) 1623393 

(151) 18.06.2021 

(540) 

Sweet Up 

(732) WILD Flavors 

International GmbH 

(511)  01  30 

(111) 1625203 

(151) 18.06.2021 

(540) 

 

(732) OMV Downstream 

GmbH 

(511)  01  04  35  37  43  44 

(111) 1623641 

(151) 21.06.2021 

(540) 

FSG 

(732) PLATINUM GmbH 

& Co. KG 

(511)  31 

(111) 1620061 

(151) 22.06.2021 

(540) 

 

(732) Melnikov Vladimir 

Vladimirovich 

(511)  25  35 

(111) 1620819 

(151) 22.06.2021 

(540) 

BIGHILL 

(732) EYFEL PARFUM 

ITHALAT IHRACAT 

SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 

(511)  03  05  35 

(111) 1624894 

(151) 23.06.2021 

(540) 

Fendt-Caravan 

(732) Fendt-Caravan GmbH 

(511)  09  12  37  39 
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(111) 1620016 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Centravo AG 

(511)  05 

(111) 1620050 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Lu’an Suoyi Electric 

Appliance Manufacturing 

Co., Ltd and Shanghai 

Suoyi Electric Appliance 

Co., Ltd 

(511)  11 

(111) 1621530 

(151) 23.06.2021 

(540) 

 

(732) Zirax LLC 

(511)  01 

(111) 1624155 

(151) 24.06.2021 

(540) 

Ivorell 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  01  03  06  07  11  21  32 

(111) 1622646 

(151) 25.06.2021 

(540) 

 

(732) IPSUB HOLDING 

LIMITED 

(511)  35  38  41  42 

(111) 1623053 

(151) 28.06.2021 

(540) 

 

(732) EREN TARIM 

URUNLERI SANAYI VE 

TICARET LIMITED ŞIRKETI 

(511)  31 

(111) 1621072 

(151) 29.06.2021 

(540) 

 

(732) Dr. Benedikt 

Schneiders 

(511)  29  30 

(111) 1624312 

(151) 30.06.2021 

(540) 

SUPRAMIL 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennostyu 

"Autsorsingovaya gruppa 

"Aspekt" 

(511)  05 

(111) 1625795 

(151) 30.06.2021 

(540) 

 

(732) ZIG P.H. PRIMARY 

HOLDINGS LTD 

(511)  35  38  41 

(111) 1620331 

(151) 30.06.2021 

(540) 

 

(732) Yangtze Memory 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  35  42 

(111) 1621557 

(151) 01.07.2021 

(540) 

CANDILEA 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1624082 

(151) 02.07.2021 

(540) 

Beyond Epic 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1623967 

(151) 05.07.2021 

(540) 

 

(732) Kaufland 

Dienstleistung GmbH & Co. 

KG 

(511)  29  30 

(111) 1621496 

(151) 05.07.2021 

(540) 

SUKRIN 

(732) Funksjonell Mat AS 

(511)  30 

(111) 1624064 

(151) 06.07.2021 

(540) 

 

(732) Fressnapf 

Tiernahrungs GmbH 

(511)  03  05  06  09  18  19  

20  21  28  31  35  36  38  

44  45 

(111) 1624258 

(151) 06.07.2021 

(540) 

 

(732) Fressnapf 

Tiernahrungs GmbH 

(511)  03  05  06  09  18  19  

20  21  28  31  35  36  38  

44  45 

(111) 1624292 

(151) 06.07.2021 

(540) 

 

(732) Fressnapf 

Tiernahrungs GmbH 

(511)  03  05  06  09  18  19  

20  21  28  31  35  36  38  

44  45 

(111) 1624440 

(151) 06.07.2021 

(540) 

 

(732) Fressnapf 

Tiernahrungs GmbH 

(511)  03  05  06  09  18  19  

20  21  28  31  35  36  38  

44  45 

(111) 1624924 

(151) 07.07.2021 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1625240 

(151) 07.07.2021 
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(540) 

 

(732) TALAGAEVA 

ELENA VLADIMIROVNA 

(511)  03 

(111) 1624156 

(151) 08.07.2021 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  01  03  06  07  11  21  

32 

(111) 1624307 

(151) 08.07.2021 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  01  03  06  07  11  21  

32 

(111) 1625060 

(151) 08.07.2021 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1625061 

(151) 08.07.2021 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1621507 

(151) 08.07.2021 

(540) 

PACCOR 

(732) PACCOR Packaging 

GmbH 

(511)  16  17  20  35  39  40  

42  45 

(111) 1621973 

(151) 08.07.2021 

(540) 

DIGITAL 

COMPLEXION 

(732) KRYOLAN GmbH 

Chemische Fabrik 

(511)  03 

(111) 1623647 

(151) 09.07.2021 

(540) 

 

(732) KERVAN GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  28  30 

(111) 1623434 

(151) 12.07.2021 

(540) 

 

(732) Yunjing Intelligence 

Technology (Dongguan) 

Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1620813 

(151) 12.07.2021 

(540) 

 

(732) AARUY Medical 

Electronics Co.，Ltd. 

(511)  10 

(111) 1622038 

(151) 12.07.2021 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

WOODY VAPES 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  34 

(111) 1622935 

(151) 13.07.2021 

(540) 

Green Legend 

(732) Wiesenhof Geflügel-

Kontor GmbH 

(511)  29  30 

(111) 1623438 

(151) 13.07.2021 

(540) 

KOPPY 

(732) Robin Schulz 

(511)  09  14  16  18  21  25  

26  35  38  41 

(111) 1621972 

(151) 13.07.2021 

(540) 

 

(732) SUBSIDIARY 

COMPANY 

"CONFECTIONERY 

CORPORATION 

"ROSHEN" 

(511)  30 

(111) 1621974 

(151) 13.07.2021 

(540) 

 

(732) SUBSIDIARY 

COMPANY 

"CONFECTIONERY 

CORPORATION 

"ROSHEN" 

(511)  30 

(111) 1622199 

(151) 13.07.2021 

(540) 

 

(732) SUBSIDIARY 

COMPANY 

"CONFECTIONERY 

CORPORATION 

"ROSHEN" 

(511)  30 

(111) 1622201 

(151) 13.07.2021 

(540) 

 

(732) SUBSIDIARY 

COMPANY 

"CONFECTIONERY 

CORPORATION 

"ROSHEN" 

(511)  30 

(111) 1622596 

(151) 14.07.2021 

(540) 

DOGFERON 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi,  

otvetstvennostyu 

"Autsorsingovaya gruppa 

"Aspekt" 

(511)  05 

(111) 1622918 

(151) 14.07.2021 

(540) 
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(732) IT LABS DOO 

Skopje 

(511)  09  41  42 

(111) 1622934 

(151) 14.07.2021 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1621088 

(151) 14.07.2021 

(540) 

METROID 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  09  14  16  18  25  28  

41 

(111) 1623066 

(151) 15.07.2021 

(540) 

 

(732) Fuli Technology 

(Shanghai) Co., Ltd. 

(511)  05  09  10  25  29  35  

38  42 

(111) 1623398 

(151) 15.07.2021 

(540) 

GARDEN 

GOURMET 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  35  41  43  44 

(111) 1622947 

(151) 16.07.2021 

(540) 

 

(732) CONQORD OIL S.r.l. 

(511)  01  04  17  35  37 

(111) 1619905 

(151) 16.07.2021 

(540) 

FERTISMART 

(732) RIBOULEAU 

MONOSEM 

(511)  07 

(111) 1619906 

(151) 16.07.2021 

(540) 

 

(732) EGT Interactive 

(511)  09  28  41 

(111) 1619907 

(151) 16.07.2021 

(540) 

 

(732) EGT Interactive 

(511)  09  28  41 

(111) 1620807 

(151) 16.07.2021 

(540) 

PERLAMON 

(732) Röchling Hydroma 

GmbH 

(511)  07  17  21 

(111) 1620619 

(151) 17.07.2021 

(540) 

 

(732) Dongguan Dior 

Leather Co., Ltd. 

(511)  14  18  25 

(111) 1621259 

(151) 19.07.2021 

(540) 

 

(732) VOLODYMYR 

MAZOVER 

(511)  06 

(111) 1624717 

(151) 21.07.2021 

(540) 

 

(732) SEPHORA 

(511)  03  35 

(111) 1621969 

(151) 21.07.2021 

(540) 

LUPO 

(732) Luposan 

Markenrechte GmbH & Co. 

KG 

(511)  03  05  30  31  35 

(111) 1621981 

(151) 21.07.2021 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  «Digital Media 

Holding» 

(511)  09  35  38  41 

(111) 1625011 

(151) 22.07.2021 

(540) 

 

(732) Domogatskiy Sergey 

Aleksandrovich 

(511)  06  19  35  37  42 

(111) 1621120 

(151) 22.07.2021 

(540) 

 

(732) Wuxi Durable Power 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1623570 

(151) 23.07.2021 

(540) 

 

(732) SANOFI 

(511)  01  05  40  42 

(111) 1624438 

(151) 23.07.2021 

(540) 

 

(732) SANOFI 

(511)  01  05  40  42 

(111) 1624199 

(151) 26.07.2021 

(540) 

 

(732) SİLKAR 

MADENCİLİK SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  19 

(111) 1625231 

(151) 26.07.2021 

(540) 

 

(732) The Interlex Group 

(511)  16  41  45 

(111) 1620064 

(151) 26.07.2021 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 
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(111) 1621531 

(151) 26.07.2021 

(540) 

 

(732) SUN SEA 

COSMETICS SRL 

(511)  03  35  44 

(111) 1623809 

(151) 27.07.2021 

(540) 

 

(732) HILL International 

GmbH 

(511)  35  41 

(111) 1624644 

(151) 27.07.2021 

(540) 

A NIGHT ON 

EARTH 

(732) The Macallan 

Distillers Limited 

(511)  33 

(111) 1624862 

(151) 27.07.2021 

(540) 

 

(732) KADİFETEKS 

MENSUCAT SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  23  24  27 

(111) 1625574 

(151) 27.07.2021 

(540) 

FLEXPRESS 

PROTECT 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  02  17  19 

(111) 1622095 

(151) 27.07.2021 

(540) 

ETON 

(732) Joh. Wilh. von Eicken 

GmbH 

(511)  34 

(111) 1622291 

(151) 28.07.2021 

(540) 

 

(732) Wikimedia 

Foundation, Inc. 

(511)  09  41  42 

(111) 1622968 

(151) 29.07.2021 

(540) 

SUNSATION 

(732) LAMILUX 

Composites GmbH 

(511)  12  17  19  20 

(111) 1621046 

(151) 02.08.2021 

(540) 

 

(732) SWAPPOINT AG 

(511)  09  36  42 

(111) 1623937 

(151) 03.08.2021 

(540) 

 

(732) TRAFIMET GROUP 

S.P.A. 

(511)  07  09  35 

(111) 1624933 

(151) 03.08.2021 

(540) 

 

(732) SIBA Fuses GmbH 

(511)  35  42 

(111) 1625251 

(151) 03.08.2021 

(540) 

SIBA 

(732) SIBA Fuses GmbH 

(511)  09  35  42 

(111) 1621086 

(151) 04.08.2021 

(540) 

 

(732) S.E.C.I. S.R.L. 

(511)  04  07  09  37  39  40  

42 

(111) 1620276 

(151) 05.08.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Tomore 

Electronic Technology Co., 

Ltd 

(511)  10 

(111) 1625276 

(151) 06.08.2021 

(540) 

 

(732) Pastificio Riscossa 

F.lli Mastromauro S.p.A. 

(511)  29  30 

(111) 1619889 

(151) 09.08.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Source 

Commodity Production Co., 

Ltd 

(511)  03 

(111) 1625908 

(151) 10.08.2021 

(540) 

SIKATHERM 

(732) Sika Technology AG 

(511)  01  02  17  19 

(111) 1620120 

(151) 10.08.2021 

(540) 

 

(732) EcoFlow Inc. 

(511)  11 

(111) 1624757 

(151) 11.08.2021 

(540) 

Slam 

(732) Joh. Wilh. von Eicken 

GmbH 

(511)  34 

(111) 1625284 

(151) 11.08.2021 

(540) 

 

(732) Salamander GmbH 

(511)  18  25  35 

(111) 1625286 

(151) 11.08.2021 

(540) 

 

(732) Salamander GmbH 

(511)  18  25  35 

(111) 1623110 

(151) 12.08.2021 
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(540) 

 

(732) Azarov Vladimir 

Alekseevich 

(511)  29  30 

(111) 1623627 

(151) 12.08.2021 

(540) 

PPY 

(732) PP Yarns & Co 

(511)  16  22  23  24  25  26 

(111) 1623821 

(151) 12.08.2021 

(540) 

 

(732) Museum of Future 

Technologies LLC 

(511)  09  12  16  18  25  28  

30  38  41  42  43 

(111) 1620473 

(151) 13.08.2021 

(540) 

APHAL 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1620856 

(151) 13.08.2021 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1625279 

(151) 16.08.2021 

(540) 

RAINDANCE 

ALIVE 

(732) Hansgrohe SE 

(511)  11 

(111) 1620907 

(151) 16.08.2021 

(540) 

NOBLEE 

(732) Olenex Sàrl 

(511)  29 

(111) 1621615 

(151) 16.08.2021 

(540) 

ZESIS 

(732) Hansgrohe SE 

(511)  11 

(111) 1622211 

(151) 16.08.2021 

(540) 

GENIO 

(732) ATERA GmbH 

(511)  12 

(111) 1620353 

(151) 17.08.2021 

(540) 

 

(732) YUNDING 

INTERNATIONAL PTE. 

LTD. 

(511)  06  09 

(111) 1621634 

(151) 17.08.2021 

(540) 

LUCY 

(732) Waterdrop 

Microdrink GmbH 

(511)  09 

(111) 1622016 

(151) 18.08.2021 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1622592 

(151) 19.08.2021 

(540) 

 

(732) Limited Trade 

Development MURAVA 

(511)  33 

(111) 1622676 

(151) 19.08.2021 

(540) 

Lamm 

(732) Joint Stock Company  

"OBNINSKORGSINTEZ" 

(511)  03  05 

(111) 1623026 

(151) 19.08.2021 

(540) 

CellIntense 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  03  05 

(111) 1623047 

(151) 19.08.2021 

(540) 

 

(732) LATEXCO N.V. 

(511)  17  20 

(111) 1625679 

(151) 19.08.2021 

(540) 

 

(732) Walter Dänzer 

(511)  29  30 

(111) 1621625 

(151) 19.08.2021 

(540) 

 

(732) H HOOKAH LLC 

(511)  34 

(111) 1621635 

(151) 19.08.2021 

(540) 

 

(732) NIO CO., LTD. 

(511)  09  12  37 

(111) 1624844 

(151) 20.08.2021 

(540) 

TEREA SILVER 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

(111) 1623624 

(151) 23.08.2021 

(540) 

Hausherz 

(732) Joint Stock Company 

"OBNINSKORGSINTEZ" 

(511)  03  16  21 

(111) 1624956 

(151) 23.08.2021 

(540) 

SOLISTA 

(732) Alpha Pharmaceutical 

Sp. z o.o. 

(511)  05  10 

(111) 1622066 

(151) 23.08.2021 

(540) 

ROIDMI 

(732) ROIDMI 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1623346 

(151) 24.08.2021 

(540) 

UKKO 

(732) Hangzhou Tromox 

Technology Co., LTD 

(511)  12 
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(111) 1624902 

(151) 24.08.2021 

(540) 

 

(732) RASPINI S.P.A. 

(511)  29 

(111) 1619893 

(151) 24.08.2021 

(540) 

 

(732) Ningbo Longjia 

Motorcycle Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1622227 

(151) 24.08.2021 

(540) 

MillionEYEzer 

(732) Avon Products, Inc. 

(511)  03 

(111) 1623276 

(151) 25.08.2021 

(540) 

 

(732) SUZHOU CHENGLI 

METAL PRODUCTS 

CO.,LTD. 

(511)  06 

(111) 1623942 

(151) 25.08.2021 

(540) 

 

(732) Yueye Jin 

(511)  28  35 

(111) 1620090 

(151) 25.08.2021 

(540) 

POWERFRAME 

(732) CPS TECHNOLOGY 

HOLDINGS LLC 

(511)  09 

(111) 1620159 

(151) 25.08.2021 

(540) 

 

(732) Chenhong Jin 

(511)  25 

(111) 1621812 

(151) 25.08.2021 

(540) 

 

(732) HANGZHOU 

HANTOO ENTERPRISES 

CO., LTD. 

(511)  06  07  08  09 

(111) 1623044 

(151) 26.08.2021 

(540) 

 

(732) Xinyi Automobile 

Glass (Shenzhen) Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1625600 

(151) 26.08.2021 

(540) 

 

(732) GUAN LING PING 

(511)  03 

(111) 1619984 

(151) 27.08.2021 

(540) 

 

(732) PJSC «GAZPROM» 

(511)  09  12  14  15  16  18  

20  21  22  23  24  25  26  

28  29  30  31  32  35  39  

41  43  44  45 

(111) 1619986 

(151) 27.08.2021 

(540) 

 

(732) PJSC «GAZPROM» 

(511)  09  12  14  15  16  18  

20  21  22  23  24  25  26  

28  29  30  31  32  35  39  

41  43  44  45 

(111) 1621266 

(151) 27.08.2021 

(540) 

 

(732) PJSC "GAZPROM" 

(511)  09  12  14  15  16  18  

20  21  22  23  24  25  26  

28  29  30  31  32  35  39  

41  43  44  45 

(111) 1624167 

(151) 30.08.2021 

(540) 

 

(732) Xinyi Automobile 

Glass (Shenzhen) Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1625599 

(151) 30.08.2021 

(540) 

THE LAUNDRY 

ANGEL 

(732) FUJIAN LONGBO 

IMPORT & EXPORT 

TRADE CO., LTD. 

(511)  03 

(111) 1619903 

(151) 30.08.2021 

(540) 

La isla Bonita 

(732) Joint Stock Company 

"OBNINSKORGSINTEZ" 

(511)  03 

(111) 1620092 

(151) 30.08.2021 

(540) 

FORESIGHT 

(732) Bio-Rad Laboratories, 

Inc. 

(511)  09 

(111) 1620838 

(151) 01.09.2021 

(540) 

LITTLE BLUE 

PILL 

(732) UPJOHN US 1 LLC 

(511)  44 

(111) 1620449 

(151) 02.09.2021 

(540) 

 

(732) Bayer Consumer Care 

AG 

(511)  05 

(111) 1624434 

(151) 03.09.2021 

(540) 

Dl LENARDO 

(732) Dl LENARDO 

SOCIETA' AGRICOLA 

S.S. 

(511)  33 

(111) 1622340 

(151) 03.09.2021 

(540) 
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(732) Limited Liability 

Company "Mistral alko" 

(511)  33 

(111) 1620496 

(151) 04.09.2021 

(540) 

HAPPY BREEZE 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  03 

(111) 1621857 

(151) 06.09.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Olight E-

Commerce Technology 

Co.,Ltd. 

(511)  11 

(111) 1623167 

(151) 07.09.2021 

(540) 

RIDA 

(732) R-Biopharm AG 

(511)  05  10 

(111) 1623867 

(151) 07.09.2021 

(540) 

 

(732) BRIDGESTONE 

CORPORATION 

(511)  12 

(111) 1624105 

(151) 07.09.2021 

(540) 

Q+A 

(732) Ellipsis Brands Ltd 

(511)  03 

(111) 1620293 

(151) 07.09.2021 

(540) 

MODIFEYE 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

(111) 1620189 

(151) 08.09.2021 

(540) 

SLEIPNER 

(732) Sleipner Motor AS 

(511)  07  09  12 

(111) 1620243 

(151) 08.09.2021 

(540) 

SPRING BLOOM 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  03 

(111) 1621138 

(151) 08.09.2021 

(540) 

 

(732) Sleipner Motor AS 

(511)  07  09  12 

(111) 1625025 

(151) 09.09.2021 

(540) 

 

(732) GARANT-

TIERNAHRUNG 

GESELLSCHAFT M.B.H. 

(511)  31 

(111) 1621735 

(151) 09.09.2021 

(540) 

 

(732) Dassy Europe, 

Besloten Vennootschap 

(511)  09  25  35 

(111) 1623461 

(151) 10.09.2021 

(540) 

PINGOUIN 

(732) PP Yarns & Co 

(511)  16  22  23  24  25  26 

(111) 1623522 

(151) 10.09.2021 

(540) 

STAS 

(732) Stas IP BV 

(511)  06 

(111) 1624664 

(151) 10.09.2021 

(540) 

X-CITE NOVEM 

(732) Excelitas 

Technologies Corp. 

(511)  09 

(111) 1622230 

(151) 10.09.2021 

(540) 

Smoke-i 

(732) SMOKE-I 

CORPORATION 

(511)  09 

(111) 1623572 

(151) 13.09.2021 

(540) 

CREATION 

MAGIC COLOUR 

(732) Creation Willi Geller 

International AG 

(511)  05 

(111) 1624549 

(151) 13.09.2021 

(540) 

Magnum Venus 

Products 

(732) Magnum Venus 

Products, Inc. 

(511)  07  35 

(111) 1625509 

(151) 13.09.2021 

(540) 

Factcool 

(732) FC ecom, s. r. o. 

(511)  35 

(111) 1623176 

(151) 14.09.2021 

(540) 

MOVE EVERY 

BODY 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511)  09  10  18  25  28  35  

41 

(111) 1624598 

(151) 14.09.2021 

(540) 

BODYGUARD 

(732) Rivella 

Aktiengesellschaft 

(511)  29  30  32  33  35 

(111) 1625592 

(151) 14.09.2021 

(540) 

 

(732) Beijing Yongan Shida  

Science and Technology 

Trading Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1625765 

(151) 14.09.2021 

(540) 

 

(732) IMPATTO ZERO 

S.R.L. 

(511)  39 

(111) 1623618 

(151) 15.09.2021 

(540) 

NEW TALES 

(732) The Atlantic 

Lighthouse 

(511)  09  42 

(111) 1624556 

(151) 15.09.2021 

(540) 

MVP 

(732) Magnum Venus 

Products, Inc. 

(511)  07  35 

(111) 1620987 

(151) 15.09.2021 
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(540) 

SWATCH BIG 

BOLD 

(732) Swatch AG (Swatch 

SA) (Swatch Ltd.) 

(511)  09 

(111) 1621028 

(151) 15.09.2021 

(540) 

 

(732) Kronoplus Limited 

(511)  19 

(111) 1623700 

(151) 16.09.2021 

(540) 

ATOMIC 

KITCHEN 

(732) JFT Co., Ltd 

(511)  09  34 

(111) 1622110 

(151) 16.09.2021 

(540) 

 

(732) LITTLE DOCTOR 

INTERNATIONAL (S) 

PTE. LTD. 

(511)  03  05  10 

(111) 1623474 

(151) 17.09.2021 

(540) 

IDEAL BRONZE 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1624565 

(151) 20.09.2021 

(540) 

 

(732) MOLEAC PTE. LTD. 

(511)  05 

(111) 1625720 

(151) 20.09.2021 

(540) 

ABchimie 

(732) ABchimie 

(511)  01  02  17 

(111) 1621845 

(151) 20.09.2021 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

(111) 1620950 

(151) 21.09.2021 

(540) 

AUPALE VODKA 

(732) THE HC SPIRITS 

CANADA INC. / LES 

SPIRITUEUX HC 

CANADA INC. 

(511)  33 

(111) 1625672 

(151) 22.09.2021 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1620917 

(151) 22.09.2021 

(540) 

EXPLOYO 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01 

(111) 1622025 

(151) 22.09.2021 

(540) 

 

(732) Barry Callebaut AG 

Westpark 

(511)  29  30 

(111) 1623619 

(151) 23.09.2021 

(540) 

 

(732) METABOLIC 

EXPLORER 

(511)  01  03  05  30  31 

(111) 1623665 

(151) 23.09.2021 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy, 

otvetstvennostyu "KDV 

Grupp" 

(511)  29  30  32  35  43 

(111) 1624204 

(151) 23.09.2021 

(540) 

BABY-FILLER 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1624564 

(151) 23.09.2021 

(540) 

FOUNDATION 

MEDICINE 

(732) Foundation Medicine, 

Inc. 

(511)  10  42  44 

(111) 1625351 

(151) 23.09.2021 

(540) 

FOUNDATIONON

E 

(732) Foundation Medicine, Inc. 

(511)  10  42  44 

(111) 1625418 

(151) 23.09.2021 

(540) 

Newground 

(732) Mazda Motor Europe 

GmbH 

(511)  12 

(111) 1620013 

(151) 23.09.2021 

(540) 

 

(732) LAGIS 

ENTERPRISE CO., LTD. 

(511)  10 

(111) 1620940 

(151) 23.09.2021 

(540) 

GOYUMA 

(732) Aristo Pharma GmbH 

(511)  05 

(111) 1624672 

(151) 24.09.2021 

(540) 

THE THICKENER 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1624673 

(151) 24.09.2021 

(540) 

THE DEFINER 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1624790 

(151) 24.09.2021 

(540) 

PIWIS 

(732) Dr. Ing. h.c. F. 

Porsche Aktiengesellschaft 

(511)  09 
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(111) 1624793 

(151) 24.09.2021 

(540) 

Easecast 

(732) KS Gleitlager GmbH 

(511)  06 

(111) 1623693 

(151) 27.09.2021 

(540) 

OPTIMA 

(732) CPS TECHNOLOGY 

HOLDINGS LLC 

(511)  09 

(111) 1623854 

(151) 27.09.2021 

(540) 

 

(732) Anzotica Cosmetics 

d.o.o. 

(511)  03 

(111) 1625606 

(151) 27.09.2021 

(540) 

BABINA 

(732) HOCHDORF Swiss 

Nutrition AG 

(511)  05  29 

(111) 1623725 

(151) 28.09.2021 

(540) 

 

(732) Montres Tudor SA 

(511)  14 

(111) 1623988 

(151) 28.09.2021 

(540) 

 

(732) HANGZHOU 

TECHDERM 

BIOLOGICAL 

PRODUCTS CO., LTD. 

(511)  03  05  10 

(111) 1623989 

(151) 28.09.2021 

(540) 

 

(732) HANGZHOU 

TECHDERM 

BIOLOGICAL 

PRODUCTS CO., LTD. 

(511)  03  05  10 

(111) 1623990 

(151) 28.09.2021 

(540) 

 

(732) HANGZHOU 

TECHDERM 

BIOLOGICAL 

PRODUCTS CO., LTD. 

(511)  03  05  10 

(111) 1624629 

(151) 28.09.2021 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennostyu 

"Autsorsingovaya gruppa 

"Aspekt" 

(511)  05 

(111) 1622760 

(151) 29.09.2021 

(540) 

FLOWEY 

(732) Filippo Florio 

(511)  01  02  03  04  05  11 

(111) 1623858 

(151) 29.09.2021 

(540) 

VenoProtect 

STADA 

(732) STADA Arzneimittel 

AG 

(511)  03  05 

(111) 1624914 

(151) 29.09.2021 

(540) 

ROSÉ 

HYALURON 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  01  03 

(111) 1625406 

(151) 29.09.2021 

(540) 

 

(732) CPS TECHNOLOGY 

HOLDINGS LLC 

(511)  09 

(111) 1620918 

(151) 29.09.2021 

(540) 

SENSOREADY 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1622580 

(151) 30.09.2021 

(540) 

BIOMEDIT 

(732) ELANCO US INC. 

(511)  05  42 

(111) 1624919 

(151) 30.09.2021 

(540) 

TECVAYLI 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511)  05 

(111) 1624960 

(151) 05.10.2021 

(540) 

 

(732) Alnylam 

Pharmaceuticals, Inc. 

(511)  05 

(111) 1624989 

(151) 05.10.2021 

(540) 

IWILFIN 

(732) Velinor AG 

(511)  05 

(111) 1623113 

(151) 06.10.2021 

(540) 

4.4.1. 

(732) Kuraray Europe 

GmbH 

(511)  03  05  40 

(111) 1623116 

(151) 06.10.2021 

(540) 

PURE HOME 

(732) XXXLutz Marken 

GmbH 

(511)  20  24 

(111) 1624835 

(151) 07.10.2021 

(540) 

EVERY DOG HAS 

ITS DAY 

(732) Kuznetsov Andrei 

Nikolaevich 

(511)  25 

(111) 1625449 

(151) 07.10.2021 

(540) 

 

(732) Akcinė bendrovė 

"KLAIPĖDOS PIENAS" 

(511)  29  30 

(111) 1624378 

(151) 08.10.2021 

(540) 

PUREDISTILL 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  03 

(111) 1624380 

(151) 08.10.2021 

(540) 

 

(732) GERARDO CESARI 

S.P.A. IN SIGLA 

(511)  33 

(111) 1624578 

(151) 08.10.2021 
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(540) 

CHEVRON 

PHILLIPS 

(732) Chevron Phillips 

Chemical Company LP 

(511)  01  04  17 

(111) 1624990 

(151) 08.10.2021 

(540) 

AUDACIA 

(732) Audacia SA 

(511)  18  25  36 

(111) 1625596 

(151) 08.10.2021 

(540) 

XCODE CLOUD 

(732) Apple Inc. 

(511)  42 

(111) 1625513 

(151) 09.10.2021 

(540) 

SMART 

HYALURON 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  01  03 

(111) 1624211 

(151) 12.10.2021 

(540) 

UPNIVERSAL 

(732) UPBIOCARE S.r.l. 

(511)  09  10 

(111) 1625532 

(151) 18.10.2021 

(540) 

VESSIDA 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1625533 

(151) 18.10.2021 

(540) 

VESIDA 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1625534 

(151) 18.10.2021 

(540) 

TABIDA 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1625535 

(151) 18.10.2021 

(540) 

DABITROMB 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1625536 

(151) 18.10.2021 

(540) 

DABITHROMB 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1625731 

(151) 18.10.2021 

(540) 

AYAXYA 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

(111) 1625732 

(151) 18.10.2021 

(540) 

CYELLYA 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

(111) 1625733 

(151) 18.10.2021 

(540) 

DAPAXAN 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

(111) 1625537 

(151) 19.10.2021 

(540) 

DABIGAVEX 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1418157 

(540) 

PIKMIN 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1406483 

(540) 

 

(732) Dimitto Italia S.r.l. 

(511)  41  42 

(111) 1330048 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"SPORTIVNYYE 

TEKHNOLOGII" 

(511)  25  35  41 

(111) 1523358 

(540) 

 

(732) GREEN PETITION 

DIŞ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  24  25  35 

(111) 1433562 

(540) 

JUICE BOOSTER 

(732) Juice Technology AG 

(511)  09  37  42 

(111) 941797 

(540) 

REKOFA 

(732) Moog Rekofa GmbH 

(511)  07  09  12 

(111) 1529848 

(540) 

 

(732) ISUZU MOTORS 

LIMITED 

(511)  12 

(111) 1597206 

(540) 

 

(732) SimplyCook Limited 

(511)  09  29  30  31  35  39  

43 

(111) 1263319 

(540) 

SPX 

(732) Standard & Poor's 

Financial Services LLC 

(511)  09  36 

(111) 1224316 

(540) 

 

(732) Premier Beverages 

P.B. Limited 

(511)  32 

(111) 1566937 

(540) 

 

(732) UAB “VILNIAUS 

DEGTINĖ" 

(511)  33 

(111) 1095355 

(540) 

 

(732) Tovarystvo z 

obmezhenoyu 

vidpovidalnistyu Alfa-

Grupa 

(511)  02 

(111) 1104239 

(540) 

 

(732) Tovarystvo z 

obmezhenoyu 

vidpovidalnistyu Alfa-

Grupa 

(511)  01  02 

(111) 1528294 

(540) 

 

(732) PHARMOVAL d.o.o.  

za trgovinu i usluge 

(511)  05  29  30 

(111) 1616288 

(540) 

VUNA 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  29  30 

(111) 1205982 

(540) 

 

(732) New Gold S.r.l. 

(511)  14  25 

(111) 1544273 

(540) 

CALANTIC 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  09  10  35  38  42  44 

(111) 1601835 

(540) 

 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  05  09  10  28  29  30  

32  35  41 

(111) 1236838 

(540) 

BLUE BUFFALO 

(732) Blue Buffalo 

Enterprises, Inc. 

(511)  31 

(111) 1374345 

(540) 

 

(732) SWEP International 

AB 

(511)  09  11  37  42 

(111) 1528500 

(540) 

 

(732) BLUE BUFFALO 

ENTERPRISES, INC. 

(511)  31 

(111) 1535505 

(540) 

ALKINDI 

(732) Diurnal Limited 

(511)  05 
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(111) 1558079 

(540) 

EFMODY 

(732) Diurnal Limited 

(511)  05 

(111) 1614521 

(540) 

 

(732) ŽITNI TERMINAL 

d.o.o. 

(511)  01  16  31  39 

(111) 840785 

(540) 

 

(732) KIRIN HOLDINGS 

KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Kirin 

Holdings Company, 

Limited) 

(511)  32 

(111) 1614248 

(540) 

 

(732) ST. NICOLAUS a. s. 

(511)  02  30  32  33  35 

(111) 1364450 

(540) 

TEQBALL 

(732) TEQBALL 

HOLDING S.A.R.L. 

(511)  41 

(111) 1606745 

(540) 

Istante 

(732) Ventzislav Toshev 

(511)  34 

(111) 1531292 

(540) 

ZISCOVA 

(732) Velinor AG 

(511)  05 

(111) 1556442 

(540) 

AMVUTTRA 

(732) Alnylam 

Pharmaceuticals, Inc. 

(511)  05 

(111) 1601309 

(540) 

ALPENTO 

(732) Alpen Pharma AG 

(511)  05 

(111) 1548187 

(540) 

 

(732) DELI GROUP CO., 

LTD. 

(511)  02  03  04  06  07  08  

09  10  11  12  14  16  17  

18  20  21  28  35 

(111) 1584222 

(540) 

 

(732) Koelnmesse GmbH 

(511)  35  37  42 

(111) 1094486 

(540) 

 

(732) FM LOGISTIC 

CORPORATE 

(511)  39 

(111) 1416326 

(540) 

SUGAR RUSH 

(732) Tarte, Inc. 

(511)  03  35 

(111) 1583652 

(540) 

PICLEO 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  10 

(111) 1491041 

(540) 

EXETRA 

(732) Intesa Sanpaolo 

S.p.A. 

(511)  35  36  39 

(111) 165656 

(540) 

 

(732) Mylan Healthcare 

GmbH 

(511)  01  05 

(111) 1057147 

(540) 

 

(732) MARK MEDICAL 

S.P.A. 

(511)  05  09  10  11  44 

(111) 1184892 

(540) 

Ecobull 

(732) Tama Group 

(511)  16  22 

(111) 1574494 

(540) 

TYGITUDE 

(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511)  05 

(111) 497318 

(540) 

 

(732) Ludovico Martelli 

S.p.A. 

(511)  03 

(111) 1333401 

(540) 

MARVIS 

(732) Ludovico Martelli 

S.p.A. 

(511)  03  21 

(111) 1473274 

(540) 

 

(732) Elfa International AB 

(511)  06  19  20 

(111) 1479513 

(540) 

VALOBRA 

(732) Ludovico Martelli 

S.p.A. 

(511)  03 

(111) 1494151 

(540) 

 

(732) Eufoton S.r.l. 

(511)  10  44 

(111) 847304 

(540) 

ch-OSA 

(732) Bio Minerals N.V. 

(511)  03  05 

(111) 1236680 

(540) 

 

(732) Bio Minerals N.V. 

(511)  05 
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(111) 484662 

(540) 

 

(732) EXPERTA S.R.L. 

(511)  03  05 

(111) 1079770 

(540) 

SENSEO 

(732) ŚNIEŹKA TRADE 

OF COLOURS SP. O.O. 

(511)  01  02  03  17  19 
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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 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11567  (51) 09-01 

(21) Д-13/2021 

(22) 12.2.2021. 

(15) 16.6.2021.  

 

(30) 008113369  14.8.2020.  RS 

(28) 4 

(54) BOCA (4) 

(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, NY 10022, New York, US 

(72) XOY Oscar MEJIA Claudia Daniela Macias i 

NICHOLLS Dale 

(74) PETOŠEVIĆ DOO, Bulevar oslobođenja 87, 11040 

Beograd, RS 

  

    
  

   
 

    

    
 

 

(11) 11568  

(51) 24-02 

(21) Д-8/ 2021 

(22) 1.2.2021. 

(15) 18.6.2021.  

 

(30) Д-8/ 2021 1.2.2021.  RS 

(28) 1 

(54) EPRUVETA ZA PAKOVANJE BRIKETA ZA 

TAMJAN 

(73) JOVANOVIĆ Nikola, Lomnički put bb, 37207 

Veliko Golovode, RS 

(72) JOVANOVIĆ Nikola, Lomnički put bb, 37207 

Veliko Golovode, RS 

 

 

  
 

 

(11) 11569 (51) 25-01  

(21) Д-126/ 2020 

(22) 21.12.2020. 

(15) 25.6.2021.  

 

(30) Д-126/ 2020  21.12.2020.  RS 

(28) 3 

(54) CREP (3) 

(73) WIENERBERGER DOO KANJIŽA, Subotički put 

57, 24420 Kanjiža, RS 
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(11) 11570 (51) 06-02  

(21) Д-48/ 2020 

(22) 1.6.2020. 

(15) 28.6.2021.  

 

(30) Д-48/ 2020  1.6.2020.  RS 

(28) 2 

(54) 1. KREVETAC-KOLEVKA ZA BEBE, 

2. TABURE 

(73) STAJIN Mia, Veselina Masleše 74, 21000 Novi 

Sad, RC i KOSTIĆ ZOBENICA Anja, Fruškogorska 6, 

21000 Novi SAd, RS 

(72) STAJIN Mia, Veselina Masleše 74, 21000 Novi 

Sad, RC i KOSTIĆ ZOBENICA Anja, Fruškogorska 6, 

21000 Novi SAd, RS 

  

   
 

 
 

 

 (11) 11571  (51) 09-01  

(21) Д-110/ 2020 

(22) 5.11.2020. 

(15) 28.6.2021.  

 

(30) Д-110/ 2020  5.11.2020.  RS 

(28) 2 

(54) BOCA ZA MOTORNA ULJA (2) 

(73) ADECO D.O.O., Temerinski put 109, 21127 Novi 

Sad, RS 

(72) GVOZDENOVIĆ Nikola, Vojvode Mišića 33, 

Sremska Kamenica, 21000 Novi Sad, RS 
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(11) 11572 (51) 14-03  

(21) Д-34/ 2021 

(22) 21.4.2021. 

(15) 2.7.2021.  

 

(30) 2020-023510  30.10.2020.  JP 

(28) 1 

(54) KONTROLNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKI 

UREĐAJ 

(73) SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

(72) NOKUO Taichi, c/o Sony Interactive Entertainment 

Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP  

(74)  BOGDANOVIĆ P. Dejan, Vlajkovićeva 28, 

 11000 Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.04.2020. - 15.05.2021.године: 

 

Дизајн број 10575 чији је носилац ZELMER 

S.A. , Rzeszow, Hoffmanowej 19, PL, престао је да 

важи дана 12.5.2021. године. 

 

Дизајн број 10576 чији је носилац ZELMER 

S.A. , Rzeszow, Hoffmanowej 19, PL, престао је да 

важи дана 12.5.2021. године. 

 

Дизајн број 10581 чији је носилац ZELMER 

S.A. , Rzeszow, Hoffmanowej 19, PL, престао је да 

важи дана 12.5.2021. године. 

 

Дизајн број 10580 чији је носилац ZELMER 

S.A. , Rzeszow, Hoffmanowej 19, PL, престао је да 

важи дана 12.5.2021. године. 

 

Дизајн број 10699 чији је носилац DOO 

"BAHUS" STRIŽA, Striško naselje bb, 35250 Paraćin, 

RS, престао је да важи дана 21.4.2021. године. 

 

Дизајн број 10696 чији је носилац DOO 

"BAHUS" Striža, Striško naselje bb, 35250 Paraćin, RS, 

престао је да важи дана 28.4.2021. године. 

 

Дизајн број 10765 чији је носилац VUJIČIĆ 

Miloš, Bulevar Zorana Đinđića 33, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 21.4.2021. године. 

 

Дизајн број 11141 чији је носилац KEREČKII 

Milan, Milice Rakić 64, 11273 Zemun-Beograd, RS, 

престао је да важи дана 22.4.2021. године. 

 

Дизајн број 11150 чији је носилац GRBIĆ 

Margita, Achatstr. 8, Minhen, DE, престао је да важи 

дана 22.4.2021. године. 

 

Дизајн број 11127 чији је носилац 

STANOJEVIĆ Zoran, Josifa Pančića 38, 11320 Velika 

Plana, RS, престао је да важи дана 26.4.2021. године. 

 

Дизајн број 11120 чији је носилац 

TOMAŠEVIĆ Emil, 13. Jula 31, 24323 Feketić, RS i 

MOLNAR Laslo, Edvarda Kardelja 10, 24300 Bačka 

Topola, RS, престао је да важи дана 6.5.2021. године. 
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ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

Издавач:  

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

Улица Кнегиње Љубице 5, 11102 Београд, Република Србија 

Главни и одговорни уредник: 

Владимир Марић 

 

Уредник:  

Алексеј Перић, 

 

Уређивачки одбор:  

Марија Божић,  

Александра Михаиловић, 

Јелена Томић Кесер 

 

Уредник Подлистка Гис: 

Татјана Стевановић 

 

Технички уредник:  

Гордана Ђорђевић 

 

Коректор:  

Гордана Ђорђевић  

 

Уредништво:  

Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 
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