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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Датум објаве пријаве жига

(442)

Date of making information available to the public
regarding the examined application

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

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

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)

5

Гласник интелектуалне својине 2021/11a
Intellectual Property Gazette 2021/11a

Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-407
(220) 11.03.2020.
(442) 15.11.2021.
(731) Младен Алвировић, Јурија Гагарина 30,
Нови Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.25
(511) 35 услуге које пружају лица или организације
у помоћи у раду или управљању предузећима у
вођењу послова предузећа; услуге која пружају
предузећа која се баве оглашавањем (рекламирањем,
тако што, за рачун других лица, комуницирају са
јавношћу (реклама), путем преноса било каквих
информација
о
производима
и
услугама
омогућавајући потрошачима пригодан поглед на те
производе и услуге; услуге које се састоје од
уписивања, уређивања, обраде, прераде или
систематизације писаних информација и записа;
услуге рекламних агенција; дистрибуцију проспеката
и узорака директно или поштом; израду и
коришћење математичких и статистичких података;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе.
38 услуге које омогућавају најмање једном лицу да
комуницира са другим користећи чула (да међусобно
разговарају, да преносе поруке); услуге стављање
лица у положај визуелне или говорне комуникације
са другим; услуге преноса података; услуге које
садрже дифузију радио или телевизијски програм.
39 услуге које се пружају при транспорту људи или
робе са једног места на друго (било којим средством
превоза) као и услуге које су обавезно повезане са
оваквим транспортом (шпедитерске услуге); услуге
складиштења у циљу чувања или обезбеђења; услуге
које пружају предузећа која користе мостове,
железничке пруге, фериботе и сва друга средства
која користи превозилац; услуге везане за најам
транспортних возила; услуге везане за бродску вучу,
истовар робе, функционисање докова, спашавање
потонулих терета; услуге функционисања аеродрома;
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услуге паковања и сортирања робе пре отпремања;
услуге које пружају туристичке агенције, а састоје се
у давању информација о путовањима или транспорту
робе, информације о тарифама, реду вожње и
начинима транспорта; услуге контроле превозних
средстава или робе пре транспорта.
41 услуге које пружају лица или институције у
развијању менталних способности других лица
(образовање) или животиња (обука, дресура); услуге
којима је циљ забављање других лица, привлачење
пажње, рекреација; организовање (приређивање) и
вођење
семинара,
конференција,
конгреса;
организовање изложби у културне и образовне сврхе,
спортских такмичења; издавање текстова и књига.
(210) Ж- 2020-408
(220) 11.03.2020.
(442) 15.11.2021.
(731) Младен Алвировић, Јурија Гагарина 30,
Нови Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.25
(591) црвена, плава и сива.
(511) 35 услуге које пружају лица или организације
у помоћи у раду или управљању предузећима у
вођењу послова предузећа; услуге која пружају
предузећа која се баве оглашавањем (рекламирањем,
тако што, за рачун других лица, комуницирају са
јавношћу (реклама), путем преноса било каквих
информација
о
производима
и
услугама
омогућавајући потрошачима пригодан поглед на те
производе и услуге; услуге које се састоје од
уписивања, уређивања, обраде, прераде или
систематизације писаних информација и записа;
услуге рекламних агенција; дистрибуцију проспеката
и узорака директно или поштом; израду и
коришћење математичких и статистичких података;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе.
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38 услуге које омогућавају најмање једном лицу да
комуницира са другим користећи чула (да међусобно
разговарају, да преносе поруке); услуге стављање
лица у положај визуелне или говорне комуникације
са другим; услуге преноса података; услуге које
садрже дифузију радио или телевизијски програм.
39 услуге које се пружају при транспорту људи или
робе са једног места на друго (било којим средством
превоза) као и услуге које су обавезно повезане са
оваквим транспортом (шпедитерске услуге); услуге
складиштења у циљу чувања или обезбеђења; услуге
које пружају предузећа која користе мостове,
железничке пруге, фериботе и сва друга средства
која користи превозилац; услуге везане за најам
транспортних возила; услуге везане за бродску вучу,
истовар робе, функционисање докова, спашавање
потонулих терета; услуге функционисања аеродрома;
услуге паковања и сортирања робе пре отпремања;
услуге које пружају туристичке агенције, а састоје се
у давању информација о путовањима или транспорту
робе, информације о тарифама, реду вожње и
начинима транспорта; услуге контроле превозних
средстава или робе пре транспорта.
41 услуге које пружају лица или институције у
развијању менталних способности других лица
(образовање) или животиња (обука, дресура); услуге
којима је циљ забављање других лица, привлачење
пажње, рекреација; организовање (приређивање) и
вођење
семинара,
конференција,
конгреса;
организовање изложби у културне и образовне сврхе,
спортских такмичења; издавање текстова и књига.

(210) Ж- 2021-523
(220) 26.03.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Данијела Мијаиловић Тимић, Граничарска 4,
26000, Панчево , RS
(540)

(210) Ж- 2021-259
(220) 17.02.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Jelenac organic d.o.o. Jelenac, Јеленац б.б.,
34312, Јеленац, општина Топола, RS
(540)

ARC

(531) 24.17.02; 27.05.01
(511) 31 свеже воће и поврће, свеже зачинско биље;
семе за узгој воћа и поврћа; саднице; купине, свеже;
комина; семе за узгајање воћних култура; слад за
дестиловање.
33
алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака;бокбуњају [црно
купиново вино]; алкохолна пића која садрже воће;
алкохолни напици од воћа; биљни ликери.
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(531) 05.09.06; 05.09.15; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена, зелена.
(511) 29 џем.
(210) Ж- 2021-712
(220) 22.04.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(511) 9 апарати који се користе за рачунарство у
облаку; компјутерски хардвер за вештачку
интелигенцију, машинско учење, учење алгоритама и
анализу података; снимљени софтвер за вештачку
интелигенцију, машинско учење, учење алгоритама и
анализу података, који се може преузети; софтвер за
употребу код осмишљавања и развијања алгоритама
за машинско учење, дубоке неуронске мреже,
анализу података; софтверске библиотеке за
употребу код осмишљавања и развијања алгоритама
за машинско учење и дубоке неуронске мреже;
софтверске библиотеке за употребу код анализе
података; графички софтвер; драјвери за софтвере;
компјутерски
хардвер
и
софтвер
високих
перформанси; јединице за обраду графике (гпус),
чипсетови за компјутерску графику; јединице за
обраду видео фајлова; јединице за обраду аудио
фајлова;
процесори
дигиталних
сигнала;
компјутерски хардвер и софтвер за приказивање
слика, видео фајлова и података; графичке картице,
апарати за снимање, пренос, пријем и манипулисање
сликама и подацима; компјутерски хардвер и
7
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Ж
софтвер за приказивање анимација и видео фајлова;
хардвер и софтвер за стриминг садржаја, слика и
података; компјутерски хардвер, наиме улазне
јединице, излазне јединице, контролери меморије,
контролери компјутерских периферних јединица и
контролери графике; компјутерски хардвер високих
перформанси са специјализованих карактеристикама
за побољшање способности играња игрица;
снимљени софтвер и софтвер који се може
преузимати а који се користи за компјутерске
игрице; хардвер за компјутерску меморију;
меморијске картице; меморијске плоче; модули
компјутерске
меморије;
непромењива/трајна
компјутерска меморија; електронска меморија;
графичка меморија; сервери компјутерске мреже;
хардвер за приступ мрежном серверу; снимљени
компјутерски софтвер и компјутерски софтвер који
се може преузимати а који се користи за контролу и
управљање приступом сервер апликација; биос
(основни улазни излазни систем) који се може
преузимати, биос компјутерских програма; софтвер
компјутерског оперативног система који је снимљен
и може се преузимати; компјутерски софтвер и
фирмвер за фирмвер програма оперативног система а
који је снимљен и може се преузимати; софтвер за
компјутерске игрице и софтвер за компјутерску 3д
графику који је снимљен и може се преузимати;
софтверске библиотеке и фајлови са електронским
подацима који се могу преузимати а који се користе
код
дизајнирања
интегралних
кола
и
полупроводника;
софтвер
интерфејса
за
програмирање апликација (апи) који се користи за
приказивање, манипулацију и обраду слика;
компјутерски
хардвер;
интегрална
кола;
полупроводници;
микропроцесори;
централне
јединице за обраду података (цпу); процесори који се
могу програмирати; штампане плоче; матичне плоче;
графичке плоче; компјутерске радне станице;
електронски и компјутерски екрани; електронски и
компјутерски улазни и излазни хардвер за медије и
екране
компјутера;
компјутерски
сервери;
суперрачунари; компјутери високих перформанси.
(210) Ж- 2021-791
(220) 07.05.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) MBOX TERMINALS d.o.o. Beograd-Novi
Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
(540)

MBOX TERMINALS
(511) 39
транспортне услуге; паковање
складиштење робе; организовање путовања.
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и

(210) Ж- 2021-792
(220) 07.05.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) MBOX TERMINALS d.o.o. Beograd-Novi
Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
(540)

(591) тамно плава.
(511) 39
транспортне услуге; паковање
складиштење робе; организовање путовања.

и

(210) Ж- 2021-793
(220) 07.05.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) MILŠPED ONE d.o.o. Beograd-Novi Beograd,
Јурија Гагарина број 20Н, 11070, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) 39
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(210) Ж- 2021-794
(220) 07.05.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Preduzeće za usluge špedicije i trgovinu
"MILŠPED" d.o.o Beograd, Булевар Зорана
Ђинђића 121, 11070 Београд-Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, Београд
(540)

MILSPED

ЗИС / RS / IPO
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(511) 36
послови везани за непокретости.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања.
(210) Ж- 2021-914
(220) 20.05.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Pomisli d.o.o. Topola, Булевар вожда Карађорђа
115, 34310, Топола, RS
(740) Реља Мирков, адвокат и овлашћени заступник
у поступцима заштите индустријске својине,
Патријарха Јоаникија 14, 11000, Београд
(540)

Ж
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди;
укључујући и фармацеутске препарате; вату за
медицинску употребу; газу за медицинску употребу;
хемијска контрацептивна средства; памук за
медицинску
употребу;
завоје,
медицинске;
минералне воде за медицинску употребу; хирурушке
завоје; газе за превијање; упијајућу вату; упијајући
памук; менструалне гаће; хигијенске гаће; тампоне за
менструацију; хигијенске тампоне; хигијенске
улошке;
ментруалне
улошке;
фармацеутске
препарате за негу коже; фармацеутске лосионе;
средства за вагинално испирање за медицинску
употребу; препарате за смањење сексуалне
активности; ватиране штапиће за медицинску
употребу; гелове за сексуалну стимулацију;
антибактеријске сапуне; медицинска средства за
хигијену; контрацептивне сунђере.
(210) Ж- 2021-1204
(220) 09.07.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) AGROHIM&KEMOIMPEX DOO BEOGRAD,
Ресавска 66, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.14; 27.05.17
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; укључујући и
ватиране штапиће за козметичке сврхе; памучне
штапиће за козметичку употребу; креме за бељење
коже; креме за избељивање коже; препарате за
шминкање; козметику; памучну вуну за козметичку
употребу; козметичке креме; растворе за чишћење;
препарате за уклањање шминке; миришљаве воде;
тоалетне воде; препарате за депилацију; восак за
депилацију; етарска уља; млеко за чишћење за
тоалетну употребу; шампоне; козметичке препарате
за негу коже; марамице натопљене са козметичким
лосионима; препарате за туширање за личну
хигијену и дезодорисање [тоалетни производи];
шампоне за суво прање; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицинску; средства за
вагинално испирање за личну хигијену или
дезодорисање.
5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
ЗИС / RS / IPO

(531) 18.01.07; 18.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) 35 услуге велепродаје везане за возила; услуге
трговине пнеуматицима на велико и мало; услуге
трговине козметиком на велико и мало; услуге
трговине ауто опремом на велико и мало; услуге
трговине акумулаторима на велико и мало.
37 услуге балансирања пнеуматика; услуге поправке
пнеуматика; услуге инсталирања пнеуматика.
(210) Ж- 2021-1251
(220) 16.07.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
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(511) 43 услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
ресторана и ресторана са храном за понети, услуге
брзе хране; самоуслужни ресторани и локали брзе
хране; снек-барови, кафе-ресторани, кантине; услуге
кетеринга; услуге ресторана са храном за понети који
врше кућну доставу хране; пружање информација,
укључујући путем интернета или мобилних
апликација, о услугама обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-1325
(220) 28.07.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS
(540)

(531) 02.09.01; 03.03.01; 03.03.24; 03.03.26; 03.07.21;
07.01.01; 09.07.01; 18.02.01; 24.17.02; 25.01.01;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 29.01.15
(591) црна, црвена, сива, браон (окер), розе,
наранџаста, зелена (резеда), плава, бела.
(511) 16 амбалажни материјал за вина направљен од
хартије и картона; штампане ствари; фотографије;
канцеларијски материјал; нарочито етикете и
налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки
материјал; све наведено за вина.
33 вина.
35 услуге трговине на велико и трговине на мало у
вези са винима.
(210) Ж- 2021-1257
(220) 19.07.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, 7100
Corporate Drive, Plano TX 75024 , US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 09.01.10; 16.03.13; 26.11.02; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) Реч "ТЕСЛА" плаве боје, речи "ПРЕМИУМ
ЕНЕРГY" црвене боје, на сивој позадини
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1362
(220) 03.08.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Радоњић Александар, Милутина Гарашанина
бр. 3, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Димитрије Шулубурић, Драгана
Ракића 12а, поштански фах 55, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.03; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) 29 месо, јаја, омлети, шунка, сир, салате од
поврћа, салате од воћа, јогурт, напици од млека, у
којима млеко преовлађује, сојино млеко, хумус,
паста од поврћа, пресована воћна паста, усољено
ЗИС / RS / IPO
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месо, сухомеснати производи, супе, рибљи филети,
производи од млека, сојино млеко, милк шејк.
30 палачинке, кроасани, мусли, овсене пахуљице,
колачи, сендвичи, безглутенски хлеб, преливи за
салату, лосос, нежив, сладолед, тестенина, бисквити,
суви колачићи, кафа, ча], чоколада, слаткиши, какао
напици са млеком, пића од кафе са млеком, пића од
чоколаде са млеком, хлеб*, пецива, сендвичи са
сиром
[чизбургери],
воћне
посластице.
31 воће свеже, свеже поврће, аранжмани од свежег
воћа.
32 воћни сокови, сокови од поврћа [пића], смутис
[кашасти напици од воћа или поврћа], лимунаде,
безалкохолни воћни екстракти, пиво, безалкохолна
пића, воде [пића], газирана вода, освежавајућа
безалкохолна пића, аперитиви, коктели, вино,
жестока пића, бренди, виски, алкохолна пића која
садрже воће.

Ж
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04
(511) 31 храна за кућне љубимце; храна за псе; храна
за мачке.
(210) Ж- 2021-1489
(220) 30.08.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Весна Грбовић, Војводе Мишића 8,
31230, Ариље, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1400
(220) 11.08.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) G.R. GLOBAL COSMETICS LTD, 5 Metsada
Street, B.S.R. Building 4, Bnei Brak, IL
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

COCOCHOCO
(511) 3 балзами за косу; средства за негу косе;
препарати за негу косе; производи за негу косе;
производи за негу косе који не садрже лекове; гелови
за косу; лосиони за косу који не садрже лекове; уља
за косу; средства за испирање косе; шампони за косу;
козметика за косу.
(210) Ж- 2021-1412
(220) 13.08.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Danube Petfoods d.o.o., Фенечка 107, Бољевци,
Сурчин, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) маслинасто зелена.
(511) 31 храна за кућне љубимце; храна за псе; храна
за мачке.

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.12; 29.01.01
(591) црвена, бордо
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, тестенина и
резанци; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада.
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
33
алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2021-1530
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1413
(220) 13.08.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Danube Petfoods d.o.o., Фенечка 107, Бољевци,
Сурчин, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(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, црнa, плава
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1532
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна
(511) 9
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1533
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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;
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- 2021-1534
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
12

Гласник интелектуалне својине 2021/11a
Intellectual Property Gazette 2021/11a
(591) бела, црна, плава.
(511) 9 батерије електричне за возила акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1535
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 9 батерије електричне за возила акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1536
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) 9
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1540
(220) 06.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
ЗИС / RS / IPO
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(591) црна, бела, плава
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1541
(220) 06.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

Ж
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1544
(220) 02.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOO
BEOGRAD, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1542
(220) 06.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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; 26.04.15;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1543
(220) 06.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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; 26.04.15;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.05.06; 05.05.20; 05.05.21; 09.01.11; 19.07.02;
25.01.01; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, розе
(511) 3 немедицинска козметика и тоалетни препарати;
козметички препарати за купање; парфимеријски
производи и етарска уља; козметика, тоалетни
производи; козметичке креме; уља за козметичку
примену; шампони; препарати за туширање за личну
хигијену и дезодорисање (тоалетни препарати);
козметички препарати за негу коже.
35
рекламирање преко плаката; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање.
(210) Ж- 2021-1551
(220) 07.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Жељка Караџић, Булевар Зорана Ђинђића
12/9, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.01.02; 02.09.01; 26.01.06; 26.15.09; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, зелена, наранџаста, црна
13

Ж
(511) 10 апарати, уређаји и производи за одојчад.
11 тоалети (wц), писоари.
17 пластика и смоле у екструдираном облику за
употребу у производњи; еластичне нити и нити од
гуме или пластике, које нису за текстилну употребу.
(210) Ж- 2021-1553
(220) 08.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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) 01.01.05; 18.04.02; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) 29 аyи риба, нежива; готова јела која се састоје
углавном од рибе; димљена риба; димљени
производи од рибе; јела од рибе; јестива рибља уља
за кулинарску употребу; конзервирани производи од
рибе; конзервирано месо, риба, поврће и воће;
конзервисана риба; кувана и сушена риба; месо или
риба у конзерви; месо, риба, живина и дивљач; месо,
риба, живинско месо и дивљач; намирнице на бази
рибе; паковани оброци који се углавном састоје од
рибе; пасте од риба; предјела која се првенствено
састоје од меса, рибе, живинског меса или поврћа;
прерађени производи од рибе за људску исхрану;
прехрамбени производи од рибе; припремљена јела
од рибе; производи од рибе припремљени за људску
конзумацију; производи од рибе у теглама; риба и
пржени кромпир; риба, која није жива; риба,
обрађена; риба у конзерви; рибља икра, прерађена;
рибља икра, припремљена; рибља паштета; рибље
брашно за људску исхрану; рибље кобасице; рибље
пихтије; рибље пљескавице; рибље шницле; рибљи
бујон; рибљи желатин за исхрану; рибљи колачићи;
рибљи крокети; рибљи мехури; рибљи мусеви;
рибљи филети; рибљи штапићи; смрзнута јела која се
састоје првенствено од меса, рибе, живинског меса
или поврћа; смрзнута риба; сува риба; сушена риба;
укисељена риба; усољена риба.
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(210) Ж- 2021-1559
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Небојша Петровић, Омладинска 158, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Ковачевиић, Булевар
Михаила Пупина 16в, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.07.04; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) бела, плава, окер, црна, сива
(511) 10
хирушки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређај за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за
ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера
44 медицинске услуге; услуге медицинских клиника;
болничке услуге; здравствена нега; медицинска помоћ;
услуге кућне неге; услуге банке крви; фармацеутски
савети; услуге психолога; услуге вештачке оплодње;
услуге вештачке оплодње ин витро; услуге
телемедицине; фармацеутске услуге припремања лекова
према рецепту; терапеутске услуге; изнајмљивање
медицинске опреме; услуге здравствених центара;
услуге алтернативне медицине; услуге саветовања о
здрављу; услуге центара за опоравак.
(210) Ж- 2021-1560
(220) 03.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Рајко Убипарип, Сусеградска 6а, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Ковачевић, Булевар
Михаила Пупина16в, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 24.17.02; 27.05.01
(511) 10
хирушки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређај за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за
ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
44 медицинске услуге; услуге медицинских клиника;
болничке услуге; здравствена нега; медицинска
помоћ; услуге кућне неге; услуге банке крви;
фармацеутски савети; услуге психолога; услуге
вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин
витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге
припремања лекова према рецепту; терапеутске
услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге
здравствених
центара;
услуге
алтернативне
медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге
центара за опоравак.
(210) Ж- 2021-1561
(220) 06.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) NOBU TECHWAY DOO NOVI SAD,
Новосадског сајма 3, 21000, Нови Сад, RS
(740) Срђан Поповић, адвокат, Булевар ослобођења
109, 21000, Нови Сад
(540)

Ж
(531) 27.05.01
(511) 14 накит; бижутерија.
18 кожа и имитација коже; путне торбе; женске
ташне; ручне торбе; кишобрани; сунцобрани.
25 обућа; одећа и покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1564
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 19.11.13; 26.05.16; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава- Пантоне 801 Ц, сива - Пантоне 422Ц
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2021-1565
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 07.01.24; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.11.22;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела, црна.
(511) 16 новине; новонски папир; цртане приче у
новинама (штампани материјал); штампане ствари.
(210) Ж- 2021-1563
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Safran retail doo, Светозара Пaпића 17/15,
11080, Београд, RS
(740) Александра Видић, Церска 84, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.05.15; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена - пантоне 349 Ц, сива - пантоне 422Ц
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2021-1566
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(540)

(740) Александар Ковачевић, адвокат, Булевар
Михајла Пупина 16в, Београд
(540)

(531) 03.13.23; 03.13.24; 26.05.15; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена - Пантоне 186 Ц, сива - Пантоне 422 Ц
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2021-1567
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Capricorn Life Sciences B.V., Ereprijsweg 16 ,
2565 AV, The Hague, NL
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

FEMAGINAL
(511) 5
фармацеутски препарати; медицински
препарати; хигијенски препарати за медицинске намене;
дијететска храна и супстанце прилагођена за медицинске
намене; дијететски додаци за људе; фластери;
материјали за превијање; дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2021-1569
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Биљана Дојчиновић, Љешка 53, 11030,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, плава, црвена
(511) 35
оглашавање; онлајн маркетинг.
41 образовне услуге; издавање нлајн електронских
часописа.
42 услуге развоја базе података.
(210) Ж- 2021-1570
(220) 07.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) PREDUZEĆE ZA FILMSKU, TV I VIDEO
DISTRIBUCIJU ART-VISTA DOO BEOGRAD,
Пожешка 83а, Београд, RS

16

(531) 01.15.09; 16.03.01; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13
(591) црна, окер, 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, акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који се
могу преузети; рачунарски софтвер; празни носачи
података за дигитално или аналогно снимање и
складиштење; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе; уређаји за рачунање; рачунари и
периферни рачунарски уређаји; одела за роњење; маске
за роњење; чепови за уши за рониоце; штипаљке за нос
за рниоце и пливаче; рукавице за рониоце; апарати за
дисање за подводно пливање; апарати за гашење пожара.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2021-1571
(220) 07.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Александар Апић, Гагаринова 16, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Сања Дражић, Булевар ослобођења 78,
Нови Сад
(540)

GUILTY PLEASURE
(511) 25
одећа; обућа; покривала за главу.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске
и
културне
активности.
43 услуге обезбеђивања хране, пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2021-1572
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) ITL International Trade and Licencing, Bul.
Doctor Peter Dertliev 25, Floor 2, 1335 , Sofia, BG

ЗИС / RS / IPO
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(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

MAGNETOPLAG
(511) 5 санитарни производи за личну хигијену.
10
медицински уређаји и апарати, нарочито
медицински уређаји и апарати за третирање болести
дигестивних органа; апарати и инструменти за
магентну терапију; магнетни симулатори за
медициснку
и
терапеутску
употребу.
44 физикална терапија, услуге физикалне терапије;
услуге хигијене људи и здравствене неге; услуге
консултација у вези са здравственом негом.
(210) Ж- 2021-1573
(220) 09.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New
York, NY 10001, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
(731) Merrill J. Fernando and Sons (Private) Limited,
No. 111 Negombo road, 11300, Pellyagoda , LK
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

DILMAH
(511) 30 кесице чаја; листови чаја; биљни чај; мешавине
чаја; Дарџилинг чај (darjeeling tea); биљни чајеви, осим за
медицинску употребу; мешавине чаја у праху.
(210) Ж- 2021-1576
(220) 10.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) PTP LEON DOO, Стевана Синђелића 44, 15354
, Слепчевић, RS
(540)

HBO MAX
(511) 9 мобилне софтверске апликације које се могу
преузимати за употребу у испоруци и дистрибуцији
аудио, видео и мултимедијалног забавног садржаја
укључујући текст, податке, слике, аудио, видео и
аудиовизуелне датотеке.
38 услуге мобилних медија у облику електронског
преноса, емитовања и испоруке аудио, видео и
мултимедијалног забавног садржаја укључујући текст,
податке, слике, аудио, видео и аудиовизуелне датотеке
путем интернета, бежичне комуникације, електронских
комуникационих мрежа и рачунарских мрежа.
41 забавне услуге у облику пружања забавних програма
и садржаја, наиме, филмова, телевизијских програма,
видео клипова, графике и информација у вези са
филмовима и телевизијским програмима у области
комедије, драме, акције, варијетеа/позоришта, авантуре,
спорта, мјузикла, тренутних догађаја и забавних вести,
документараца и анимације, путем интернета,
електронских комуникационих мрежа, рачунарских
мрежа
и
бежичних
комуникационих
мрежа;
интерактивна онлајн забава у облику веб-странице која
садржи фотографије, видео, аудио и прозне
презентације, видео клипове и друге мулимедијалне
материјале који се не могу преузимати у вези са
филмовима и телевизијским програмима у области
комедије, драме, акције, варијетеа/позоришта, авантуре,
спорта, мјузикла, тренутних догађаја и забавних вести,
документараца и анимације.
(210) Ж- 2021-1575
(442) 15.11.2021.
ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) ЦМYК: 80/50/00/70, Пантоне 648Ц
(511) 25 дрвена обућа, кломпе; обућа за плажу; обућа.
(210) Ж- 2021-1578
(220) 10.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

KLINDAVAG
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1579
(220) 10.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

AFTARIN

(220) 09.09.2021.
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Ж
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1580
(220) 10.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

KILLOX
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1582
(220) 13.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) GRENDENE S.A, Аvenida Pimentel Gomes, 214,
Expectativa em Sobral/ CE-CEP: 62040-125, SOBRAL, BR
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

COPACABANA
(511) 25 женска, мушка и дечја обућа, нарочито,
сандале, ципеле за плажу, папуче, папуче за
купатило, чизме; обућа; одећа; покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1583
(220) 13.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge
SUPERLAB DOO BEOGRAD, Милутина
Миланковића 25, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.08
(591) црвена-(C-0, M-100, Y-100, K-0), црна-(C-0, M0, Y-0, K-100)
(511) 35
услуге велепродаје лабораторијских,
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских

18

препарата и медицинског материјала; велепродаја
лабораторијске, медицинске, ветеринарске опреме,
потрошног материјала за лабораторије; хемикалија;
реагенаса.
37 услуга одржавања лабораторијских и медицинских
апарата и инструмената; инсталаија и сервис
лабораторијске, медицинске и ветеринарске опреме.
42
калибрација
(еталонирање
мерних
лабораторијских
инструмената,
калибрација
лабораторијских апарата); хемијска, физичка и
микробиолошка испитивања пијаћих, површинских и
отпадних вода; хемијска, физичка и микробиoлошка
испитивања
хране;
хемијска,
физичка
и
микробиолошка испитивања хране за животиње;
физичка и хемијска испитивања предмета опште
употребе; микробиолошка испитивања узорака са
површина, средстава за одржавање личне хигијене,
негу и улепшавање лица и тела; узoрковање хране,
хране за животиње, предмета опште употребе, воде,
животне средине, отпада и узорака са површина;
услуге обављања научно истраживачких радова у
области пијаћих површинских и отпадних вода,
хране, хране за животиње, предмета опште употребе,
животне средине, отпада; консултантске услуге за
интерне и екстерне едукације и усавршавање у
области, пијаћих, површинских и отпадних вода,
хране, хране за животиње; предмета опште употребе,
животне средине, отпада; консултантске услуге за
сертификације у примени НАССР, ИСО 9001, ИФС,
ИСО 22000; консултантске услуге Сертификационо
тело СРПС ИСО/ИЕЦ 17065; консултантске услуге
Контролног тела СРПС ИСО/ИЕЦ 17020.
(210) Ж- 2021-1585
(220) 13.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) PTP LEON DOO, Стевана Синђелића 44, 15354
, Слепчевић, RS
(540)

(531) 24.13.09; 24.13.22; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) ЦМYК 00/99/84/00, Пантоне 185Ц
(511) 25 дрвена обућа, кломпе; обућа за плажу;
обућа.
(210) Ж- 2021-1587
(220) 13.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) АПАТИНСКА ПИВАРА АПАТИН , Трг
ослобођења 5, 25260, Апатин, RS
ЗИС / RS / IPO
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(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

Ж
31 мирисни песак [простирка] за кућне љубимце;
напитци за кућне љубимце; папир са песком
[простирка] за кућне љубимце; храна за кућне
љубимце.
(210) Ж- 2021-1589
(220) 13.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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) 19.03.24; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, црна, бела, сива
(511) 32
пива, стоут, лагер (пива са доњом
фермнтацијом или пива доњег врења); тамна пива
(портер) и светла пива; але пива (пива са горњом
ферментацијом или пива горњег врења); минералне и
газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни
напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за
припремање пића.
41 образовне услуге; пружање обуке; пружање
електронских публикација на мрежи (онлајн);
образовне услуге у вези са алкохолом.
(210) Ж- 2021-1588
(220) 13.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(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) 24.09.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08
(591) златна, црна, бела
(511) 20 легла и кућице за кућне љубимце; лежајеви
за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце.
21 посуде за храну за кућне љубимце; посуде за
храну за кућне љубимце, аутоматске; кутије
простирке за кућне љубимце.
ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.05;
29.01.08
(591) љубичаста, црна
(511) 3 ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче
[етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за
храну [етарска уља]; антистатички препарати за кућну
употребу; антистатичке марамице за машине за сушење
веша; бадемов сапун; бадемово млеко за козметичку
употребу; астрингентна средства; бадемово уље; базе за
цветне парфеме; балзами за косу; балзами, осим за
медицинске сврхе; биљни екстракти за козметичке
намене; боје за браду; боје за косу; боје за тело за
козметичке намене; боје за тоалетну употребу;
вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од лаванде;
восак за бркове; восак за депилацију; восак за ципеле;
гел јастучићи за очи за козметичке намене; гелови за
избељивање зуба; дезодорантни сапун; дезодоранси за
људе или животиње; декоративне налепнице за нокте;
детерџенти, који нису за употребу у производним
процесима и за медицинску употребу; екстракти цвећа
[парфеми]; етарска уља; козметика; козметика за децу;
козметичке креме; козметичке маске; козметичке
оловке; козметички препарати за купање; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати мршављење;
козметички сетови; колоњска вода; комади тоалетног
сапуна; креме за избељивање коже; лак за нокте; лакови
за косу; лосиони после бријања; марамице за бебе
натопљене препаратима за чишћење; масти за
козметичку употребу; мирисни штапићи; мицеларна
вода; оловке за извлачење обрва; парфеми; пасте за
зубе*; пасте за бријање; помаде за козметичку
19

Ж
употребу; препарати за бељење [скидање боје] за
козметичку употребу; препарати за бељење [уклањање
боја] за употребу у домаћинству; препарати за бељење
веша; препарати за бријање; препарати за депилацију;
препарати за избељивање кожних производа;
препарати за коврџање косе; препарати за испирање
уста, који нису медицински; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за негу ноктију;
препарати за освежавање даха за личну хигијену;
препарати за парфимисање ваздуха; препарати за
прање; препарати за сунчање; препарати за туширање
за личну хигијену и дезодорисање [тоалетни
производи]; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање мрља;
препарати за уклањање лака; препарати за уклањање
шминке; препарати за чишћење; препарати за чишћење
тапета; препарати за шминкање; препарати против
знојења; пудер за шминкање; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; раствори за чишћење; сапун*; свеће за
масажу за козметичку употребу; средства за вагинално
испирање за личну хигијену или дезодорисање;
средства за испирање очију, не за медицинске намене;
средства за одстрањивање лака за нокте; средства за
сушење судова у машинама за судове; средства за
чишћење зуба [пасте, гелови, течности]*; средства за
чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска;
сјајеви за усне; траке за избељивање зуба; тоалетни
производи [средства за личну хигијену]*; траке за
освежавање даха; траке за очне капке; уља за
козметичку употребу; шампони*; шампони за суво
прање*; шминка; штирак за сјај веша; штирак за прање
веша; шљокице за нокте.
(210) Ж- 2021-1590
(220) 13.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) KOOZMETIK D.O.O. , Жоржа Клеменсоа 14,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Kapetan Mišina
broj 25, Beograd - Stari grad, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.15;
29.01.02; 29.01.06
20

Гласник интелектуалне својине 2021/11a
Intellectual Property Gazette 2021/11a
(591) златна, бела
(511) 3 сапуни за купање; сапуни за купање у
течном, чврстом или у облику гела; сапуни за лице;
сапуни за личну употребу; сапуни за негу тела;
сапуни за тело; козметички препарати за купање;
козметички препарати за негу коже; козметички
препарати за негу лица; козметички препарати за
негу тела; козметички препарати за негу уста и зуба;
козметички производи за употребу на кожи;
козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи у облику лосиона; козметички
сетови; лосиони за хидратацију коже [козметички];
лосиони за хидратацију тела [козметички]; препарати
за хидратацију [козметички]; хидратантни лосиони
[козметички];
козметика;
козметичке
креме;
козметичке креме за кожу; козметичке креме за лице
и тело; препарати за уклањање шминке; шампони за
косу;
дезодоранси
за
људску
употребу;
немедицински препарати за масажу; немедицински
препарати за чишћење коже; препарати за негу коже
за уклањање бора, препарати за негу коже против
старења;
препарати
за
негу
усана.
5
антиинфламаторни мелеми; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски гелови;
освеживачи просторија у спреју; репеленти за
комараце која се наносе на кожу; репеленти за
комарце.
42 истраживања из области козметике.
(210) Ж- 2021-1592
(220) 14.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Zoran Konjevic, Mural Street Suite 95, L4B 3G2,
600 Richmond Hill Ontario , CA
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
110000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.12; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.02
(591) розе, златна
(511) 16 постери огласни панои од папира или
картона бележнице, нотеси албуми слике штампани
материјал [вискока штампа] слике, урамљене или
неурамљене оловке новине периодичне публикације
памфлети мустре [шеме за вез] свеске бележнице
картонске кутије за шешире тубе од картона
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каталози омоти за папир књиге књиге са песмама
или нотама омоти [канцеларијски материјал] корице
[канцеларијски
материјал]
коверте
фасцикле
[канцеларијски материјал] фотографије [штампане]
фигурине направљене од кашираног папира
графичке репродукције цртежи, скице штампани
роковници дописнице, разгледнице штампане ствари
књижице канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја проспекти врећице [коверте,
кесе] од папира или пластике, за паковање
обележивачи за књиге маркери за књиге честитке,
разгледнице календари
амбалажа за флаше од
папира или картона подметачи за чаше од папира
дописнице за најаву посебних догађаја заставе од
папира штампане публикације приручници књижице
плакати од папира или картона етикете од папира
или картона натписи од папира или картона
налепнице
[канцеларијски
прибор]
стрипови
музичке честитке, разгледнице билтени летци,
флајери ваучери беџеви са именом [канцеларијски
прибор] заштитне корице за књиге штампане
музичке партитуре транспаренти [банери] од папира
украсне папирне заставице.
25 одећа за мотоциклисте обућа*женске чарапе капе
чарапе и плетена трикотажа чизме получизме крагне
[одећа] шалови за врат женске поткошуље мушке
боксерице мале капе уз главу боди [женско рубље]
доњи веш кабанице [одећа] оквири за шешире
визири на капама каишеви [одећа] шалови собни
огртачи џемпери пуловери џемпери [пуловери]
кратке чарапе горњи делови чизама блузе, кошуље
јакна или кошуља од платна или сержа за морнаре
кошуље кратких рукава одећа шешири крзно [одећа]
оковратници који се скидају женске најлонске
чарапе, трико гумирана одећа за скијање на води
комплети [одећа] одела готова, конфекцијска одећа
кравате горњи делови обуће камашне, доколенице
кратке панталоне бермуде панталоне бициклистичка
одећа спољна одећа рукавице [одећа] конфекцијска
постава [делови одеће] шалови, мараме мараме,
шалови ешарпе као одећа крзнени шалови прслуци
капути дресови [одећа] сукње спортске мајице,
дресови манжетне манжетне кошуља [одећа] одећа за
плажу обућа за плажу пиџаме хаљине огртачи,
капути мантили униформе пуњене јакне [одећа]
јакне [одећа] капе за купање купаће гаће одећа за
купање бадемантили ципеле* спортске ципеле*
спортске чизме* траке за главу [одећа] виндјакне
бандана мараме одећа од имитације коже одећа од
коже мајице џепне марамице папирни шешири
[одећа] маске за спавање сукње-панталоне хеланке
[панталоне] хаљине на трегере хаљине без рукава
визири, штитници од сунца као покривала за главу
спортске трегер мајице глежњаче везена одећа
заштитне мајице за водене спортове [расх гуардс]
одећа са лед светлом мараме за главу.
ЗИС / RS / IPO
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30
кондиторски производи за украшавање
новогодишње јелке ароме за кафу кекс бисквити,
суви колачићи сладни бисквити слаткиши од
пеперминта слаткиши бомбоне вафел производи
слатке земичке, колачићи какао кафа непржена кафа
биљни препарати за употребу као замена за кафу
колачи карамеле [бомбоне] карамеле [слаткиши]
чоколада марципан слаткиши од шећера слаткиши
колачићи од ђумбира ситни колачи шећер* какао
напици са млеком пића од кафе са млеком пића од
чоколаде са млеком макарунси мед пастиле
[бомбоне] пти-бер кекс пралине ванилин [замена за
ванилу] слаткиши од бадема
посластице од
кикирикија пића на бази кафе пића на бази какаоа
пића на бази чоколаде замене за кафу
кристализовани камени шећер* коштуњаво воће са
чоколадним преливом макарунси од кокоса.
41 вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних
и
културних
активности
вођење
конференција вођење културних активности вођење
културних догађаја вођење образовних догађаја
договарање,
реализација
и
организација
конференција
договарање,
реализација
и
организација концерата договарање, реализација и
организација семинара електронске публикације са
информацијама о широком распону тема на мрежи
електронске публикације текстова и штампаног
материјала, осим рекламних текстова, на интернету
информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима образовање и обука из области
музике и забаве онлајн издавање електронских
магазина организација и вођење културних и
рекреативних активности организација и договарање
музичких догађаја и других културних и уметничких
догађаја организација и представљање приредби,
такмичења, игара, концерата и забавних догађаја
организација представа и концерата организовање
догађаја из области културе организовање догађаја
из области културе у добротворне сврхе
организовање
догађаја
у
културне
сврхе
организовање и вођење културних активности
организовање и вођење музичких концерата
организовање и вођење уметничких изложби у
културне или образовне сврхе организовање
изложби, семинара и конференција организовање и
реализација конференција и изложби за културне и
образовне потребе организовање и реализација
конференција
и
семинара
организовање
и
реализација конференција, конвенција и изложби за
културне или образовне потребе организовање
концерата организовање културних и уметничких
догађаја
организовање
музичких
концерата
организовање музичких концерата у добротворне
сврхе организовање музичких наступа уживо
организовање наступа организовање наступа из
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области културе пружање електронских публикација
које се не могу преузети са глобалне рачунарске
мреже или путем интернета пружање информација,
коментара и чланака у области музике путем
рачунарских мрежа пружање информација у вези са
образовањем, обуком, забавом, спортским и
културним активностима пружање информација у
области музике пружање услуга из области забаве у
виду извођења музичких садржаја уживо уређивање,
вођење и организовање конференција, конгреса,
колоквијума, радионица [обука], семинара и
симпозијума уређивање електронских публикација
уређивање штампаних садржаја и текстова, осим
рекламних
текстова
уређивање
штампаног
материјала који садржи слике, осим за рекламне
потребе услуге консултација и информисања које се
односе на договарање, реализацију и организацију
конференција услуге консултација и информисања
које се односе на договарање, реализацију и
организацију концерата.
(210) Ж- 2021-1593
(220) 14.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Предузеће за телекомуникације Телеком
Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2,
Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1595
(220) 14.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) GRADSKA PRŽIONICA DOO BEOGRADSAVSKI VENAC, Гучевска 10, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Никола Премовић, Булевар Михајла
Пупина 165/а, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.15; 28.05.00
(511) 30 кафа; чај; какао; замена кафе; шећер; мед.
35
оглашавање, нарочито сортирање разних
производа за рачун трећих лица; услуге оглашавања,
маркетинга и промоције; услуге односа са јавношћу;
организовање, нарочито организовање трговачких
сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне
сврхе.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-1596
(220) 14.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Бакалница д.о.о, Раде Кончара 76,
11080, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.24
(591) RGB- R237, G26, B59, CMYK- C0, M100, Y80,
K0, Pantone 186C
(511) 28
игре, играчке и предмети за игру.
42 платформа као услуга.
(210) Ж- 2021-1594
(220) 14.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road,
46268, Indianapolis, Indiana , US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

KRIZOBA
(511) 5 инсектициди за употребу у пољопривреди.
31 пољопривредна семена.
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(531) 07.01.08; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) зелена, бела, црна
(511) 35 презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга.
(210) Ж- 2021-1601
(220) 16.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet
Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam , NL
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(540)

GRIMALTA
(511) 5 фармацеутски препарати и супстанце.
(210) Ж- 2021-1602
(220) 16.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

MOBILCUT
(511) 4 течности за сечење метала и уља за сечење.
(210) Ж- 2021-1603
(220) 16.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.05.20; 25.01.01; 25.12.01; 26.11.14;
26.13.25; 27.05.01
(511) 5 женски хигијенски производи, наиме дневни
улошци, хигијенски улошци и тампони; хигијенски
доњи веш; гаћице за женску хигијену; пелене и
улошци
за
инконтиненцију,
гаћице
за
инконтиненцију.
(210) Ж- 2021-1604
(220) 16.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.05.06; 26.05.18; 26.13.25; 27.05.01
(511) 5 женски хигијенски производи, наиме дневни
улошци, хигијенски улошци и тампони, хигијенски
доњи веш, гаћице за женску хигијену; пелене и
улошци
за
инконтиненцију,
гаћице
за
инконтиненцију.
(210) Ж- 2021-1605
(220) 14.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У РАДНОЈ
И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ДОО НОВИ САД and
Марија Иванов, Александра Тишме 17, Нови Сад,
RS i , Нови Сад, RS
(740) Адвокат Славенка Гаврић Чуквас, Максима
Горког 17а, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.21; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела, плава
(511) 41 организовање и вођење конференција;
организовање и вођење радионица (обука);
подучавање; практична настава (обука путем
демонстрације);
пренос
знања
и
искуства
(обучавање); припрема и вођење семинара; услуге
професионалне преквалификације.
42 научна истраживања у вези заштите на раду,
заштите животне средине противпожарне заштите;
процене ризика од катастрофа; саветодавне услуге у
вези заштите на раду, заштите животне средине и
безбедности и из области технологије.
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45 услуге из области заштите на раду и заштите
животне средине; услуге припреме правних
докумената; услуге припреме документације у
области заштите животне средине, противпожарне
заштите, процене ризика од катастрофа.
(210) Ж- 2021-1611
(220) 16.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(300) 36120 17.06.2021. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

RUBY FUSE
(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- 2021-1613
(220) 17.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Ана Марковић, Алексиначких рудара 41-2,
11070, Београд, RS
(540)

24

(531) 09.07.01; 25.12.01; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06
(591) розе, зелена, сива, бела
(511) 25 опрема за бебе [одећа]; гаћице за бебе [доњи
веш]; спољна одећа; одећа; комплети [одећа]; готова,
конфекцијска одећа; обућа*; одела; ципеле*. 35
промоција продаје за друге; презентација производа
путем средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга.
42 дизајнирање одеће.
(210) Ж- 2021-1616
(220) 17.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) VINARIJA TISKI CVET DOO ČOKA,
Потиска 10, 23320, Чока, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 03.07.10; 03.07.13; 25.01.01; 25.05.02; 26.03.04;
26.03.23; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
(591) бела, сива, црна, циклама, окер жута, сива
(511) 16 хартија, картон; штампане ствари; етикете и
налепнице за вино; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за вино.
33 вино.
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.
(210) Ж- 2021-1617
(220) 17.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)
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(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна-R0,G0,B0, црвена-R196,G37,B29
(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 ђубривa; 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.

(531) 05.07.02; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена-R227,G0,B25
(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 ђубривa; 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- 2021-1618
(220) 17.09.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1753
(220) 13.10.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) Meda AB, Pipers väg 2 A, Box 906, 17009, Solna, SE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DYMOL
(511) 5 лекови; медицински препарати; лекови за
лечење алергија; лекови за лечење респираторног
система.
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(210) Ж- 2021-1853
(220) 28.10.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(540)

DIAXIM
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-1902
(220) 04.11.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

FLOXACEN
(511) 5 лекови.

(531) 05.03.13; 05.07.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08
(591) зелена, плава, црна
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.

(210) Ж- 2021-1903
(220) 04.11.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

ELMASTAN
(511) 5 лекови.

(210) Ж- 2021-1901
(220) 04.11.2021.
(442) 15.11.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
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