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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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ПАТЕНТИ / Patents
Meђународни кодови за идентификацију
библиографских података o патентима - WIPO - St. 9

-

Recommendation concerning bibliographic data on
and relating to patents - WIPO - St. 9

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

Апстракт или патентни захтев
Број основне пријаве (или патента) за који се подноси
допунска пријава

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

Abstract or patent claim
Number of the earlier application (or patent) to which the
present document is an addition
Number of the earlier application from which the present
document has been divided out
Number of the basic patent for an SPC

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

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)

Број и датум међународне објаве

(87)

Number and filing date of the international application
Number and date of the publication of the interational
application
Number and date of the national authorization to place the
product on the market

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на
територији Републике Србије
Време трајања или датум престанка важења сертификата
о додатној заштити
Назив производа

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of publication of the granted European patent
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS
Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

Corrected title page of an A document (A1, A2)

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

Corrected title page of an B document (B1, B2)

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити
Објава признатог сертификата о додатној заштити
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A01C 21/00 (2006.01)
(11) 2020/0765 A1
(21) P-2020/0765
(22) 26.06.2020.
(54) ODREĐIVANJE OPTIMALNE VREDNOSTI
SADRŽAJA MINERALNOG AZOTA U
ZEMLJIŠTU NA KRAJU SUŠNOG PERIODA
GODINE, POSTUPAK ODREĐIVANJA I
NJEGOVA PRIMENA
(71) DOMIS TEAM DOO, Lučani selo b.b.,
32240, Lučani, RS
(72) BABIĆ, Stevan, Selo Viča b.b., 32233, Viča, RS
(57) Određivanje optimalne vrednosti sadržaja
mineralnog azota u zemljištu na kraju sušnog perioda
godine, postupak određivanja i njegova primena, odnosi
se na oblast poljoprivrede u širem smislu, odnosno na
hemijsku kontrolu plodnosti zemljišta, u užem smislu.
Imajući u vidu činjenicu da hemijski parametri plodnosti
zemljišta predstavljaju uslovne veličine zavisne od
klimatskih činilaca u toku vegetacije biljaka, dobijene
vrednosti sadržaja hraniva iz prosečnih uzoraka zemljišta
uzetih pre primene đubriva, predstavljaju delimično
pouzdane parametre kod utvrđivanja vrsta i količina
primene đubriva. Novost se odnosi na to, da se sa
primenom NPK đubriva , stajnjaka i mikrobioloških
đubriva, kao i sa određivanjem optimalne vrednosti
sadržaja mineralnog azota na kraju sušnog perioda
godine, kao na primeru primene đubriva kod podizanja
zasada maline i na primeru primene đubriva u prvoj
godini rodnosti maline, obezbeđuje minimalna količina
pristupačne vode u sušnom periodu godine, neophodno
potrebne za usvajanje potrebnih hraniva korenom biljke.
(54) DETERMINATION OF THE OPTIMUM VALUE
OF MINERAL NITROGEN CONTENT ON LAND AT
THE END OF THE DRY PERIOD OF THE YEAR,
THE DETERMINATION PROCEDURE AND ITS
APPLICATION
(57) Determining the optimal value of mineral nitrogen
content in the soil at the end of the dry period of the
year, the determination procedure and its application,
refers to the field of agriculture in a broader sense, ie
chemical control of soil fertility, in a narrower sense.
Having in mind the fact that chemical parameters of soil
fertility represent conditional values depending on
climatic factors during plant vegetation, obtained values
of nutrient content from average soil samples taken
before fertilizer application, represent partially reliable
parameters in determining types and amounts of
fertilizer application. The novelty refers to the fact that
with the application of NPK fertilizers, manures and
microbiological fertilizers, as well as with the

ЗИС / RS / IPO

determination of the optimal value of mineral nitrogen
content at the end of the dry period of the year, as on the
example of fertilizer application in raising raspberry
plantations in the first year of birth of raspberries,
provides the minimum amount of accessible water in the
dry period of the year, necessary for the adoption of the
necessary nutrients by the root of the plant.
(51)

A61L 2/025 (2006.01)
(11) 2020/0731 A1
F24C 7/04 (2006.01)
F24H 3/00 (2006.01)
(21) P-2020/0731
(22) 18.06.2020.
(54) FEN SA MAGNETOSTRIKCIJOM ZA
DEZINFEKCIJU
(71) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000
Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko , Generala
Ljubomira Milića 10, 11000 Beograd, RS;
IVANIŠEVIĆ, Ksenija, Nikole Dobrovića 15, 11000
Beograd, RS
(72) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000
Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko , Generala
Ljubomira Milića 10, 11000 Beograd, RS;
IVANIŠEVIĆ, Ksenija, Nikole Dobrovića 15, 11000
Beograd, RS
(57) Fen sa magnetostrikcijom sa dezinfekciju sastoji se
od kućišta (1) u коmе je montiran grejač (12) sa
magnetostrikcijom sa držačima (14) i nosačima (5). Na
kućištu (1) nalaze se bočne žaluzine (2) i gornja žaluzina
(3) za strujanje vazduha. Na bočnim stranama kućišta (1)
nalaze se klizne ploče (4) koje se mogu pomerati i
fiksirati sa leptirastim navrtkama (11). Ispod kućišta (1)
postavljena je posuda (18) za isparivanje vode, a iznad
nje je graničnik (6). Na žaluzinama su alkoholni
termometri (19) i mogu se pomerati, pošto se vezuju
stalnim magnetima. Električni grejač (12) je u električnoj
vezi sa prekidačem (7) i termostatima (8) i (9), a preko
kabla (10) u rednoj električnoj vezi sa generatorom
frekvencije i regulacionim transfomatorom koji se
priključuje na mrežu i proizvode magnetostrikciju
potrebnog intenziteta.
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А
(54) HEATER WITH MAGNETOSTRICTION FOR
DISINFECTION
(57) The heater with magnetostriction for disinfection
consists of a housing (1) in which a heater (12) with
magnetostriction with holders (14) and brackets (5) is
mounted. On the housing (1) there are side blinds (2) and an
upper blind (3) for air flow. On the sides of the housing (1)
there are sliding plates (4) that can be moved and fixed with
winged nuts (11). A vessel (18) for evaporating water is
placed under the housing (1) and a stop (6) is placed above
it. The blinds have alcohol thermometers (19) and can be
moved, since they are connected by permanent magnets.
The electric heater (12) is in electrical connection with the
switch (7) and thermostats (8) and (9), and through the
cable (10) it is in serial electrical connection with the
frequency generator and control transformer which is
connected to the network and produces magnetostriction of
the required intensity.
(51)

A61L 9/20 (2006.01)
(11) 2020/0679 A1
A61L 2/10 (2006.01)
B60H 3/00 (2006.01)
(21) P-2020/0679
(22) 08.06.2020.
(54) UV STERILIZATOR VAZDUHA U SPREZI SA
UNUTRAŠNJOM JEDINICOM SOBNE KLIME
(71) KRTOLICA, Milovan, Novosadska br. 15 stan 11,
22320, Inđija, RS
(72) KRTOLICA, Milovan, Novosadska br. 15 stan 11,
22320, Inđija, RS
(57) UV sterilizator vazduha u sprezi sa unutrašnjom
jedinicom sobne klime vrši sterilisanje sobnog vazduha
pomoću UVC lampi (6) koje su smeštene u zatvorenoj
limenoj kutiji – kanalu (1). Ventilator sobne klime
povlači vazduh i on prelazi preko UV svetiljki koje
uništavaju sve mikroorganizme. Vazduh iz tog dela
kanala nakon sterilizacije ulazi u kanal (8) na usisnoj
strani klime i nakon hlađenja ili grejanja izlazi u
prostoriju. Kablovi koji povezuju svetiljke (6) i
elektronske startere (9) su zatvoreni u pokrivnom limu
(3) za kablove. Nakon prigušnica trožilni kabl se izvodi
napolje i veže u razvodnu kutiju postojeće instalacije, i
kroz kanalicu u nazidni prekidač. Na kraju se stavlja
poklopac (5) i zaštitna kapa (10) kako bi se sprečilo da
svetlost isijava na živa bića. Ručno se preko prekidača
uključuje rad UV lampi nakon što se preko daljinskog
uključi klima. Isti postupak je kod isključenja.
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(54) THE UV AIR STERILIZER IN CONJUNCTION
WITH THE INDOOR AIR CONDITIONING UNIT
(57) The UV air sterilizer in conjunction with the indoor
air conditioning unit sterilizes the room air using UVC
lamps (6) which are placed in a closed tin box - channel
(1). The room air conditioning fan draws in air and it
passes over UV lamps which destroy all
microorganisms. After sterilization, the air from that part
of the duct enters the duct (8) on the suction side of the
air conditioner and exits into the room after cooling or
heating. The cables connecting the lamps (6) and the
electronic starters (9) are enclosed in a cable cover (3).
After the chokes, the three-core cable is routed outside
and connected to the junction box of the existing
installation, and through the duct to the wall switch.
Finally, a cover (5) and a protective cap (10) are placed
in order to prevent the radiation of light on living beings.
The operation of the UV lamp is switched on manually
via the switch after the air conditioning is switched on
via the remote control. The same procedure applies to
shutdowns.
(51)

A63B 23/035 (2006.01)
(11) 2020/0659 A1
A63B 21/068 (2006.01)
(21) P-2020/0659
(22) 04.06.2020.
(54) SPRAVA ZA VEŽBANJE SA TRI OSLONCA
(71) BOGDANOVIĆ, Saša, Karađorđeva 128,
26000, Pančevo, RS
(72) BOGDANOVIĆ, Saša, Karađorđeva 128,
26000, Pančevo, RS
(57) Sprava za vežbanje sa tri oslonca je namenjena za
izvođenje vežbanja i jačanja mišića. Da bi se olakšalo
vežbanje korisnicima različitih nivoa snaga i smanjilo
opterećenje na rukama na spravi koja koristi težinu tela
za opterećenje, vežbač je na ovoj spravi u toku vežbanja
istovremeno oslonjen sa rukama, leđima i nogama. Ruke
i leđa se ne pomeraju na svojim osloncima a noge su
pokretne i potiskuju oslonac za noge (3) koji je
ЗИС / RS / IPO
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napregnut sa elastičnim trakama (13). Ova sprava ima
mogućnost menjanja opterećenja izazvanog težinom tela
tako što se promenom nagiba oslonca za leđa (2) menja i
opterećenje na rukama a promenom karakteristika i broja
elastičnih traka (13) menja se opterećenje za noge.
Podešavanje sprave se izvodi tako da se pomeranjem
oslonca za ruke (1a, 1b) jedan prema drugom i obrnuto
podešava potreban razmak za leđa a podešavanjem
razmaka između oslonca za leđa (2) i oslonca za noge (3)
sprava se prilagođava visini vežbača.

(54) AN EXERCISE MACHINE WITH THREE
SUPPORTS
(57) An exercise machine with three supports is used for
exercising and muscles strengthening. In order to
facilitate exercising for users of different strength levels
and reduce load on the arms on the machine that uses
body weight as a load, the machine user during workout
rests simultaneously with arms, back and legs. The arms
and back do not move on their supports but the legs are
movable and push the footrest (3) which is tensioned
with elastic bands (13). This machine has the ability to
change the load caused by the body weight by adjusting
the inclination of the back support (2) which results in
the arms load change and by changing the characteristics
and number of elastic bands (13) load on the legs is also
changed. The machine is fitted so that by moving the
armrest (1a, 1b) towards each other, the required back
distance is adjusted and by adjusting the distance
between the backrest (2) and the footrest (3) the device is
adjusted to the height of the user.
(51)

B01J 6/00 (2006.01)
(11) 2021/1274 A2
A61F 7/00 (2006.01)
H05B 1/00 (2006.01)
H05B 3/00 (2006.01)
H05B 6/00 (2006.01)
(21) P-2021/1274
(22) 13.10.2021.
(54) UREĐAJ ZA TOPLJENJE VOSKA
(71) KOVAČEVIĆ, Dušan, Stevana Sremca 3,
11000, Beograd, RS
(72) KOVAČEVIĆ, Dušan, Stevana Sremca 3,
11000, Beograd, RS
ЗИС / RS / IPO
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(57) Uredjaj za topljenje voska se sastoji iz elementa A i
grejnog elementa B. U elementu A nalazi se šuplji
cilindrični voštani uložak (5) sa litijum-jonskom baterijom
(28) i elementima upravljanja. U grejnom elementu B se
nalazi elektro grejač (22) sa elementima za distribuciju
tečnog voska. Rastavljivi kontakt izmedju kućišta (15 i 38 )
elemenata A i B je ostvaren žlebovima (24) sa magnetnim
parovima (12) i konektorima (25 i 31) i (26 i 27) u spoju sa
kablovima (23 i 32) i (29 i 30). Korisnik postavlja levak
(20) grejnog elementa B na mesto (44) uboda insekta i
pritiskom na prekidač (37) uključuje tajmerski regulisan
elektro grejač (22) koji topi deo (5a) šupljeg cilindričnog
voštanog uloška (5). Potisnut silom P cilidrične opruge (2)
šuplji cilindrični voštani uložak (5) istiskuje deo (5a)
istopljenog voska kroz otvore (42) u pravcu strelica kroz
levak (20). Istiskivanjem dela (5a) voska u momentu
prelaska u tečno stanje na temperaturi 63.4 °C do 64,4 °C
vrši se samoregulacija temperature zagrevanja i zaštita od
pregrevanja. Trenutnim hladjenjem vosak apsorbuje
izlučevinu insekta sa mesta uboda i sprečava imunološki
odgovor organizma sa alergijskim rekcijama, infekciju i dr.
Dejstvo istopljenog voska deluje na smirivanje reakcije i
otklanja svrab i posle više sati od uboda insekta.

(54) WAX MELTING DEVICE
(57) The wax melting device consists of an element A
and a heating element B. The element A contains a
hollow cylindrical wax insert (5) with a lithium-ion
battery (28), it also contains control elements. In the
heating element B, there is an electric heater (22),
accompanied by elements for the distribution of liquid
wax. Detachable contact between the housing (15 and
38) of elements A and B is accomplished with grooves
(24) magnetic pairs (12) and connectors (25 and 31) and
(26 and 27) it is connected to cables (23 and 32) and
(29 and 30). The user places the funnel (20) of heating
element B on the place (44) where the insect’s sting,
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А
then he presses the switch (37) turns on the timerregulated electric heater (22) which melts a part (5a) of
the hollow cylindrical wax insert (5). Pushed by the
cylindrical spring's (2) force P, the hollow cylindrical
wax insert (5) pushes a part (5a) of melted wax through
the openings (42) in the direction of the arrows "W-W"
through the funnel (20). By squeezing the part (5a) of
wax at the moment of transition to the liquid state at a
temperature of 63.4 °C to 64.4 °C, self-regulation of
temperature heating and protection against overheating
are conducted. By instant cooling, wax absorbs insect‘s
secretion from the place of the sting. Therefore, it
prevents the body's immune response, accompanied with
allergic reactions, infection, etc. Impact of melted wax
has a soothing effect on skin reaction, and it eliminates
itching, even after several hours of insect' s sting.
E02B 9/08 (2006.01)
(11) 2020/0730 A1
C02F 1/06 (2006.01)
E03B 3/00 (2006.01)
F03B 13/12 (2006.01)
(21) P-2020/0730
(22) 18.06.2020.
(54) SISTEM KOJI KORISTI MORSKE TALASE
ZA AKUMULACIJU VODE NA ODREĐENOJ
VISINI RADI NJENE UPOTREBE ZA DOBIJANJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE, PO POTREBI,
DESALINIZACIJU
(71) GUTOVIĆ, Zoran, Orahova 13, 11221 Beograd, RS
(72) GUTOVIĆ, Zoran, Orahova 13, 11221 Beograd, RS
(57) Sistem koji koristi morske talase za akumulaciju
vode na određenoj visini radi njene upotrebe za dobijanje
električne energije i, po potrebi, desalinizaciju sastoji se
od dva, odnosno tri funkcionalno povezana dela čiji su
osnovni elementi: radni plovak (1) spojen sa unutrašnjim
cilindrom (3) koji se pruža po uzdužnoj osi plovka
obuhvatajući kompresioni cilindar (2), sa stabilizatorom
(30), duž koga može, pod uticajem morskih talasa, da se
kreće gore dole povlačeći za sobom zaptivni klip (4) sa
kojim je spojen krutom vezom (5) tako da svojim
kretanjem stvara uslove, pritisak i podpritisak, da se na
kompresionom cilindru (2) otvaraju jednosmerni ventili,
ulazni (6) ili (7) ili oba i izlazni ventil (8) smešten na
ulazu u uzgonsku cev (9) koja može da ide direktno do
akumulacionog rezervoara (10) iz koga okomito na dole
ide cev (26) kako bi sa sistemom (29) kontrolisana
količina vode, kroz nju, slobodnim padom dospela na
turbinu (27) povezanu sa generatorom (28). Da bi se u
ceo proces uključila i desalinizacija, uzgonska cev (9) na
zadatoj visini se račva u cev (12) koja ide u zatvoreni
rezervoar uparivača (11) čijim se punjenjem, do
određenog nivoa, rezervoar zatvara, tako da se aktivira
cev (13) koja je na nešto većoj visini i vodi do protočnog
hladnjaka (24) koji obuhvata cev (21) u koju na vrhu
uparivača (11) ulazi para, pri čemu se protočni hladnjak
(24) izliva u akumulacioni rezervoar (10) na poziciji
(25), a iz cevi (23) izlazi kondenzovana, desalinizovana
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voda. Da bi se smanjio uticaj progresivnog kretanja
talasa na radni plovak (1), na njega mogu da se postave
kraci (32), sa plovcima (35) koji prstenasto ili
poluprstenasto (33) obuhvataju stubove (34) čvrsto
ukopane u dno, kao i (ili) da se ovaj deo sistema okruži
barijerom u vidu polutki zidova cilindra (37) koje su
smaknute jedna u odnosu na drugu i postavljene tako da
im se krajevi znatno preklapaju.

(51)
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(54) SYSTEM WHICH USES SEA WAVES TO
ACCUMULATE WATER AT A CERTAIN HEIGHT
FOR ELECTRICITY GENERATION, OPTIONALLY
DESALINATION
(57) A system that uses sea waves to accumulate water at
a certain height for its use to obtain electricity and, if
necessary, desalination consists of two or three
functionally connected parts whose basic elements are:
working float (1) connected to the inner cylinder (3) )
extending along the longitudinal axis of the float
comprising a compression cylinder (2), with a stabilizer
(30), along which it can, under the influence of sea
waves, move up and down by pulling a sealing piston (4)
to which it is connected by a rigid connection (5) so that
its movement creates conditions, pressure and
underpressure, to open one-way valves on the
compression cylinder (2), inlet (6) or (7) or both and
outlet valve (8) located at the inlet to the buoyancy pipe
(9) which can go directly to the storage tank (10) from
where the pipe (26) goes vertically downwards so that
with the system (29) the controlled amount of water,
through it, reaches the turbine (27) connected to the
generator (28) by free fall. In order to include
desalination in the whole process, the buoyancy pipe (9)
bifurcates at a given height into a pipe (12) that goes into
a closed evaporator tank (11) whose filling, up to a
certain level, closes the tank and activates the pipe (13)
which is at a slightly higher height and leads to a flow
cooler (24) which comprises a tube (21) into which
steam enters at the top of the evaporator (11), while the
flow cooler (24) pours into the storage tank (10) at
position (25), and condensed, desalinated water comes
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out of the pipe (23). In order to reduce the influence of
the progressive movement of the wave on the working
float (1), it can be fitted with arms (32), with floats (35)
which ring-shaped or semi-ring-shaped (33) encloses
columns (34) firmly buried in the bottom, as well as (or)
to surround this part of the system with a barrier in the
form of half-walls of the cylinder (37) which are offset
from each other and placed so that their ends overlap
considerably.
(51)

F16D 69/02 (2006.01)
(11) 2020/0762 A1
F16D 69/00 (2006.01)
(21) P-2020/0762
(22) 26.06.2020.
(54) METODA PROIZVODNJE FRIKCIONOG
MATERIJALA DISK PLOČICA PUTNIČKIH
VOZILA
(71) ALEKSENDRIĆ, Dragan, Bulevar Zorana Đinđića
123đ, 11070, Novi Beograd, RS
(72) ALEKSENDRIĆ, Dragan, Bulevar Zorana Đinđića
123đ, 11070, Novi Beograd, RS
(57) Фрикциони материјал добијен мешањем
изабраних сировина (фенолна смола заступљена са
25 запреминских%, влакна са 21 запреминских%,
пуниоци са 26 запреминских%, фрикциони
модификатори са 21 запреминских% и абразиви са 7
запреминских%) на 3000 о/мин, у трајању које
зависи од количине сировина и запремине мешача, и
предмоделован при притиску од 23MPa, услови
производње који обезбеђују минимално хабање и
захтеване физичко-механичке карактеристике, у
случају хладне кочнице, су такви да притисак
пресовања на топло треба да буде 40MPa,
температура пресовања 177℃, време пресовања 12
мин а накнадни термички третман на температури од
193℃ у времену од 5,2 часова. У случају промене
састава фрикционог материјала тако да је фенолна
смола заступљена са 17 запреминских%, влакна са 17
запреминских%, пуниоци са 36 запреминских%,
фрикциони модификатори са 19 запреминских% и
абразиви са 11 запреминских%, услови производње
треба су: пресовање на топло при 48MPa,
температура пресовања 165℃, време пресовања 10
мин а накнадни термички третман на температури од
195℃ у времену од 10 часова.

А
as follows: moulding pressure is 40MPa, moulding
temperature is 177℃, moulding time 12 min, additional
thermal treatment should be done during 5,2 h on 193℃.
In the case of changing of the friction material
composition on the following way: phenolic resin
17vol%, fibers 17vol%, fillers 36vol%, friction
modifiers 19vol%, abrasives 11vol%, manufacturing
conditions should be changed as follows: moulding
pressure is 48MPa, moulding temperature is 165℃,
moulding time 10 min, additional thermal treatment
should be done during 10 h on 195℃.
(51) F41A 9/82 (2006.01)
(11) 2020/0772 A1
(21) P-2020/0772
(22) 30.06.2020.
(54) AUTOMATSKI UNIVERZALNI MULTIKALIBARSKI PUNJAČ OKVIRA ZA PUŠKE
(71) KINKELA, Dragan, Omladinskih brigada 86B/24,
11070 Novi Beograd, RS
(72) KINKELA, Dragan, Omladinskih brigada 86B/24,
11070 Novi Beograd, RS
(57) Automatski univerzalni multi-kalibarski punjač
okvira za puške, rešen je tako da, u osnovnom izvođenju,
ima nosač (16) na koji su smešteni lančanici (18) koji
gone dva paralelna lanca (20, 29), a na njih su zakačene
kasete (21) za municiju (68) koje primaju sve veličine
puščanih metaka. Pokretanjem lančanika (18), kasete
(21) za municiju (68) se kreću ka ploči na kojoj su
postavljeni senzori (55, 56) za zaustavljanje kretanja, a
istovremeno u kasetu (21) za municiju (68) zalazi gurač
(41) metaka koji je spojen spojnicom (42) za lanac (36).
Pokretanjem motora (31), lanac (36) vodi gurač (41) do
kraja kasete (21) i do nosača okvira (4). Aktiviranjem
senzora (56) na krajnjoj tački gurač (41) se vraća u
početni položaj, a preko lanaca (20, 29) kasete (21) za
municiju (68) se pomere za jedno mesto, to jest,
donesena je sledeća kaseta (21) za municiju (68) i
postupak se ponavlja.

(54) METHOD OF MANUFACTURING OF DISC
PADS FOR PASSENGER VEHICLES
(57) Friction material obtained by mixing of ingredients
(phenolic resin 25 vol%, fibers 21 vol%, fillers 26 vol%,
friction modifiers 21 vol%, abrasives 7 vol%) on 3000
rpm, during time of mixing depending on the ingredients
quantity and a mixer volume, which is pre-modelled on
pressure of 23MPa, manufacturing conditions which
providing minimum wear and requested physicalmechanical characteristics, in the case of cold brake, are
ЗИС / RS / IPO
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(54) AUTOMATED UNIVERSAL MULTICALIBER
MAGAZINE LOADER FOR RIFLE MAGAZINES
(57) The automatic universal multi-caliber rifle frame
charger is designed so that, in the basic embodiment, it
has a bracket (16) on which are placed sprockets (18)
that drive two parallel chains (20, 29) on which are
attached cartridges (21) for ammunition (68) that
receives all sizes of rifle bullets. By starting the sprocket
(18), the cartridge (21) for ammunition (68) move
towards the plate on which the sensors (55, 56) for
stopping the movement are placed, and at the same time
a bullet pusher (41), which is connected by a coupling
(42) to the chain (36), enters in the cartridge (21) for
ammunition (68). By starting the motor (31), the chain
(36) leads the pusher (41) to the end of the cartridge (21)
and to the frame carrier (4). By activating the sensor (56)
at the end point, the pusher (41) returns to the initial
position, and over the chains (20, 29) of the cartridge
(21) for ammunition (68) is moved by one place, i.e. the
next cartridge (21) for ammunition (68) is brought, and
the procedure is repeated.
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А

ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51)

A01M 1/10

(2006.01)

(21) P-2021/0365
(13) A3

(51)

B01D 15/02 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)

(21) P-2021/0445
(13) A3

(51)

B65D 6/02
A47G 19/22
B65D 8/02
B65D 21/02
B65D 85/72

(21) P-2021/0314
(13) A3

ЗИС / RS / IPO

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
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А

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
16.11.2021. - 15.12.2021.
године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2020/1299 промењена је у BLACKSYNC
INTERNATIONAL DOO , Hercegovačka 14 IX/6, BW
kula A, 11000, Beograd - Savski venac, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2021/0894 промењена је у BLACKSYNC
INTERNATIONAL DOO, Hercegovačka 14 IX/6, BW
kula A, 11000, Beograd, RS;
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B

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01N 37/46 (2006.01)
(11) 62537 B1
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00
(2006.01)
(21) P-2021/1302
(22) 16.10.2014.
(30) US 18.10.2013. 201361892511 P
US 20.11.2013. 201361906440 P
(86) WO 16.10.2014. PCT/EP2014/072189
(87) WO 23.04.2015. WO 2015/055755
(96) 16.10.2014. 14786847.5
(97) 28.07.2021. EP3057419 B 2021/30 EN
(54) POLJOPRIVREDNE SMEŠE KOJE SADRŽE
KARBOKSAMIDNO JEDINJENJE
AGRICULTURAL MIXTURES COMPRISING
CARBOXAMIDE COMPOUND
(73) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.,
Groningensingel 1, 6835 EA Arnheim, NL
(72) GEWEHR, Markus, Goethestrasse 21, 56288
Kastellaun, DE; SIKULJAK, Tatjana, Sophien Strasse
18, 68165 Mannheim, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01N 47/16 (2006.01)
(11) 62661 B1
A01N 25/00 (2006.01)
A01N 31/06 (2006.01)
A01P 17/00 (2006.01)
(21) P-2021/1368
(22) 11.07.2019.
(96) 11.07.2019. 19185690.5
(97) 18.08.2021. EP3763212 B 2021/33 EN
(54) KOMPOZICIJA REPELENTA ZA
ZGLAVKARE
ARTHROPODA REPELLENT COMPOSITION
(73) SANDERSTROTHMANN GMBH, Brüsseler
Strasse 2, 49124 Georgsmarienhütte, DE
(72) SANDER, Michael, Auf dem Kley 3, 33619
Bielefeld, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A01N 63/27 (2020.01)
(11) 62608 B1
A01N 25/00 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01P 3/00
(2006.01)
C12N 1/00
(2006.01)
C12N 1/20
(2006.01)
(21) P-2021/1396
(22) 29.01.2015.
(30) US 31.01.2014. 201461933954 P
US 16.01.2015. 201562104122 P
(86) WO 29.01.2015. PCT/US2015/013564
(87) WO 06.08.2015. WO 2015/116838
(96) 29.01.2015. 15705422.2
(97) 25.08.2021. EP3099172 B 2021/34 EN
ЗИС / RS / IPO

(54) MODIFIKOVANO SREDSTVO ZA
BIOLOŠKU KONTROLU I NJEGOVE PRIMENE
MODIFIED BIOLOGICAL CONTROL AGENT AND
ITS USES
(73) AGBIOME, INC., 104 T.W. Alexander Drive,
Building 1, Research Triangle Park, NC 27709, US
(72) JONES, Janice, C., 462 Neodak Road, Apex, North
Carolina 27523, US; KOZIEL, Michael, G., 1601 Liatris
Lane, Raleigh, North Carolina 27613, US; UKNES,
Scott, Joseph, 663 Clyde Farrell Road, Apex, North
Carolina 27523, US; SHEKITA, Amy, Elizabeth, 200
Rushingwater Drive, Cary, North Carolina 27513, US;
HAMMER, Philip, E., 215 Convington Sq Dr, Cary,
North Carolina 27513, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61F 5/56
(2006.01)
(11) 62687 B1
A61M 16/06 (2006.01)
(21) P-2021/1333
(22) 22.02.2018.
(30) US 24.02.2017. 201762463425 P
(86) WO 22.02.2018. PCT/US2018/019226
(87) WO 30.08.2018. WO 2018/156762
(96) 22.02.2018. 18709865.2
(97) 11.08.2021. EP3585327 B 2021/32 EN
(54) SISTEM ZA LEČENJE POREMEĆAJA
DISANJA U SNU
A SYSTEM FOR SLEEP-DISORDERED
BREATHING TREATMENT
(73) SOMNIFIX INTERNATIONAL LLC, 1140
Varnum Street Northeast, Suite 208B, Washington,
District of Columbia 20017, US
(72) MICHALAK, Nicholas, 7827 Langley Ridge Road,
McLean Virginia 22102, US; MICHALAK, Andre, 7827
Langley Ridge Road, McLean Virginia 22102, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61F 9/00
(2006.01)
(11) 62540 B1
(21) P-2021/1367
(22) 05.08.2011.
(30) US 05.08.2010. 371136 P
US 05.08.2010. 371154 P
US 05.08.2010. 371169 P
US 26.10.2010. 406934 P
US 27.10.2010. 407361 P
(86) WO 05.08.2011. PCT/US2011/046870
(87) WO 09.02.2012. WO 2012/019176
(96) 05.08.2011. 11743753.3
(97) 22.09.2021. EP2600812 B 2021/38 EN
(54) APARAT ZA LEČENJE OKA
APPARATUS TO TREAT AN EYE
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B
(73) FORSIGHT VISION4, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, CA 94080, US
(72) DE JUAN, Eugene, Jr., 1 DNA Way, South San
Francisco, California 94080, US; ALSTER, Yair, 1
DNA Way, South San Francisco, California 94080, US;
FARINAS, Kathleen, Cogan, 1 DNA Way, South San
Francisco, California 94080, US; MACFARLANE, K.,
Angela, 1 DNA Way, South San Francisco, California
94080, US; REICH, Cary, J., 1 DNA Way, South San
Francisco, California 94080, US; CAMPBELL,
Randolph, E., 1 DNA Way, South San Francisco,
California 94080, US; ERICKSON, Signe, 1 DNA Way,
South San Francisco, California 94080, US
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(51) A61H 7/00
(2006.01)
(11) 62688 B1
A61F 7/00
(2006.01)
A61H 11/00 (2006.01)
(21) P-2021/1504
(22) 30.11.2017.
(30) DE 30.11.2016. 202016106680 U
(96) 30.11.2017. 17204588.2
(97) 15.09.2021. EP3329895 B 2021/37 DE
(54) PRENOSIVI UREĐAJ ZA MASAŽU
PORTABLE MASSAGE APPARATUS
(73) GRBIC, Margita, Achatstraße 8, 80995 München, DE
(72) GRBIC, Margita, Achatstraße 8, 80995 München, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61H 9/00
(2006.01)
(11) 62539 B1
A61H 19/00 (2006.01)
(21) P-2021/1319
(22) 31.05.2018.
(30) DE 31.05.2017. 102017005213
DE 07.06.2017. 102017112561
(86) WO 31.05.2018. PCT/EP2018/064352
(87) WO 06.12.2018. WO 2018/220120
(96) 31.05.2018. 18728622.4
(97) 22.09.2021. EP3630041 B 2021/38 DE
(54) UREĐAJ ZA STIMULACIJU
STIMULATION DEVICE
(73) EIS GMBH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, DE
(72) WITT, Florian, Am Feldrand 5b, 21465 Wentorf, DE
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61J 1/20
(2006.01)
(11) 62605 B1
A61J 1/10
(2006.01)
A61J 1/14
(2006.01)
(21) P-2021/1448
(22) 13.02.2020.
(30) IT 26.02.2019. 201900002745
(96) 13.02.2020. 20157221.1
(97) 22.09.2021. EP3701928 B 2021/38 EN
(54) STERILNO ILI STERILIZOVANO
PAKOVANJE ZA PRIMENU MEDICINSKIH ILI
HRANLJIVIH SUPSTANCI
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STERILE OR STERILIZED PACKAGE FOR
ADMINISTRATION OF MEDICINAL OR
NUTRITIONAL SUBSTANCES
(73) ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA, Via Zurigo
46, 6900 Lugano, CH
(72) GOBBI, FRATTINI, Mr. Paolo, Giuseppe, Via
Stelvio, 12, 23035 Sondalo - SO, IT
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) A61K 8/39
(2006.01)
(11) 62545 B1
A61K 8/02
(2006.01)
A61K 8/06
(2006.01)
A61K 8/92
(2006.01)
A61Q 1/14
(2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
(21) P-2021/1385
(22) 16.11.2018.
(30) DE 17.11.2017. 102017127199
(86) WO 16.11.2018. PCT/DE2018/100937
(87) WO 23.05.2019. WO 2019/096355
(96) 16.11.2018. 18830711.0
(97) 01.09.2021. EP3709957 B 2021/35 DE
(54) EMULZIJA V/U ZA IMPREGNACIJU
NETKANE TKANINE
W/O EMULSION FOR IMPREGNATING
NONWOVEN FABRIC
(73) DR. SCHUMACHER GMBH, Am Roggenfeld 3,
34323 Malsfeld, DE
(72) BALLEZ, Mike, c/o Dr. Schumacher GmbH, Am
Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, DE; FUSS, Julia, c/o Dr.
Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld,
DE; NIELSEN, Jens, c/o Dr. Schumacher GmbH, Am
Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 8/63
(2006.01)
(11) 62654 B1
A61K 8/34
(2006.01)
A61K 8/49
(2006.01)
A61K 31/4412 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61Q 7/00
(2006.01)
(21) P-2021/1376
(22) 12.06.2018.
(30) TR 16.06.2017. 201708931
(86) WO 12.06.2018. PCT/EP2018/065546
(87) WO 20.12.2018. WO 2018/229072
(96) 12.06.2018. 18734120.1
(97) 18.08.2021. EP3638198 B 2021/33 DE
(54) KOMPOZICIJA ZA SPREČAVANJE
OPADANJA KOSE I ZA POSPEŠIVANJE RASTA
KOSE
COMPOSITION TO PREVENT HAIRLOSS AND
PROMOTE HAIRGROWTH
(73) CAPILLI MED GMBH, Dorfstr. 18, Haus
Eichenstall, 24568 Oesrdorf/Hamburg, DE
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Гласник интелектуалне својине 2021/12
Intellectual Property Gazette 2021/12
(72) ÖGER, Vural, Hammerichstr. 7, 22605 Hamburg,
DE; ALI KAY, Mehmet, Göltürk Mahallesi 189. Sokak
No: 9/15, 06670 Seyranbaglari Cankaya Ankara, TR
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 62663 B1
A61K 9/19
(2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 47/20 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) P-2021/1487
(22) 20.08.2018.
(30) US 25.08.2017. 201762550007 P
US 07.06.2018. 201862681720 P
US 25.07.2018. 201862703022 P
(86) WO 20.08.2018. PCT/IB2018/056281
(87) WO 28.02.2019. WO 2019/038657
(96) 20.08.2018. 18769793.3
(97) 06.10.2021. EP3672571 B 2021/40 EN
(54) FARMACEUTSKA VODENA FORMULACIJA
KOJA SADRŽI 1-(4-{[4(DIMETILAMINO)PIPERIDIN-1IL]KARBONIL}FENIL)-3-[4-(4,6-DIMORFOLIN-4IL-1,3,5-TRIAZIN-2-IL)FENIL]UREU
PHARMACEUTICAL AQUEOUS FORMULATION
COMPRISING 1-(4-{[4(DIMETHYLAMINO)PIPERIDIN-1YL]CARBONYL}PHENYL)-3-[4-(4,6DIMORPHOLIN-4-YL-1,3,5-TRIAZIN-2YL)PHENYL]UREA
(73) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US
(72) HUSSEY, James, Joseph, c/o Pfizer Limited,
Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ, GB;
BRIGHT, Andrew, Gilbert, c/o Pfizer Limited,
Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ, GB
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 62681 B1
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
(21) P-2021/1463
(22) 12.06.2019.
(30) EP 12.06.2018. 18382413
(86) WO 12.06.2019. PCT/EP2019/065318
(87) WO 19.12.2019. WO 2019/238740
(96) 12.06.2019. 19733972.4
(97) 13.10.2021. EP3746047 B 2021/41 EN
(54) INJEKTABILNI SASTAV
INJECTABLE COMPOSITION
(73) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI,
S.A., C/ Julián Camarillo 35, 28037 Madrid, ES
(72) FRANCO, RODRÍGUEZ, Guillermo, C/ Julián
Camarillo, 35, 28037 Madrid, ES; GUTIERRO,
ЗИС / RS / IPO

B
ADURIZ, Ibon, C/ Julián Camarillo, 35, 28037 Madrid, ES
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 9/127 (2006.01)
(11) 62641 B1
A61K 31/7028 (2006.01)
(21) P-2021/1212
(22) 16.09.2014.
(30) US 16.09.2013. 201361878591 P
(86) WO 16.09.2014. PCT/US2014/055921
(87) WO 16.04.2015. WO 2015/053910
(96) 16.09.2014. 14851464.9
(97) 14.07.2021. EP3046537 B 2021/28 EN
(54) FARMACEUTSKI PREPARAT UGLJENIH
HIDRATA ZA TERAPEUTSKU UPOTREBU
PHARMACEUTICAL PREPARATION OF
CARBOHYDRATES FOR THERAPEUTIC USE
(73) GLYCOMINE, INC., 733 Industrial Road, San
Carlos, CA 94070, US
(72) RAFALKO, Agnes, c/o Glycomine LLC 953
Indiana Street, San Francisco, CA 94107, US;
CHERNENKO, Tatyana, c/o Glycomine LLC 953
Indiana Street, San Francisco, CA 94107, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000
Beograd
(51) A61K 9/16
(2006.01)
(11) 62566 B1
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 9/48
(2006.01)
A61K 9/50
(2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 7/02
(2006.01)
(21) P-2021/1239
(22) 21.02.2013.
(30) IN 21.02.2012. 461MU2012
(86) WO 21.02.2013. PCT/EP2013/053426
(87) WO 29.08.2013. WO 2013/124340
(96) 21.02.2013. 13704974.8
(97) 04.08.2021. EP2817000 B 2021/31 EN
(54) ORALNE FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE
DABIGATRAN ETEKSILATA
ORAL PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF
DABIGATRAN ETEXILATE
(73) TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L.,
Carrer de Sant Martí, 75-97, 08107 Martorelles
Barcelona, ES
(72) PILGAONKAR, Pratibha, S., RUBICON
RESEARCH PVT. LTD 221 Annexe Building
Goregaon-Mulund Link Road Off L.B.S. Marg, Bhandup
(W), Mumbai 400 078, IN; RUSTOMJEE, Maharukh,
T., RUBICON RESEARCH PVT. LTD 221 Annexe
Building Goregaon-Mulund Link Road Off L.B.S. Marg,
Bhandup (W), Mumbai 400 078, IN; GANDHI,
Anilkumar, S., RUBICON RESEARCH PVT. LTD 221
Annexe Building Goregaon-Mulund Link Road Off
L.B.S. Marg, Bhandup (W), Mumbai 400 078, IN
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
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(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62595 B1
A61P 3/00
(2006.01)
A61P 3/04
(2006.01)
A61P 3/10
(2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 19/10 (2006.01)
A61P 37/08 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07D 207/16 (2006.01)
(21) P-2021/1399
(22) 17.01.2005.
(30) US 20.01.2004. 537706 P
US 25.08.2004. 604274 P
(96) 17.01.2005. 18165545.7
(97) 01.09.2021. EP3366283 B 2021/35 EN
(54) FORMULACIJA I PROCES DIREKTNE
KOMPRESIJE
DIRECT COMPRESSION FORMULATION AND
PROCESS
(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) KOWALSKI, James, Novartis Pharmaceuticals
Corporation, One Health Plaza, East Hanover NJ 079361080, US; LAKSHMAN, Jay, Parthiban, 169
Candlewick Lane, Bridgewater, NJ 08807, US; PATEL,
Arun, P., 10 East Maple Avenue, Succasunna, NJ 07876, US
(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62600 B1
A61K 9/24
(2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) P-2021/1443
(22) 21.10.2010.
(30) US 26.10.2009. 254869 P
(86) WO 21.10.2010. PCT/US2010/053507
(87) WO 05.05.2011. WO 2011/053504
(96) 21.10.2010. 10827338.4
(97) 20.10.2021. EP2493312 B 2021/42 EN
(54) ČVRSTE FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE
KOJE SADRŽE INHIBITOR INTEGRAZE
SOLID PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING AN INTEGRASE INHIBITOR
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East
Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US
(72) MAHJOUR, Majid, 770 Sumneytown Pike, West
Point, Pennsylvania 19486, US; LI, Feng, 770
Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486, US;
MA, Decheng, 770 Sumneytown Pike, West Point,
Pennsylvania 19486, US; SOTTHIVIRAT, Sutthilug,
770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
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(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62644 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61P 1/00
(2006.01)
A61P 1/04
(2006.01)
A61P 1/12
(2006.01)
(21) P-2021/1339
(22) 30.04.2014.
(30) EP 30.04.2013. 13305568
(96) 30.04.2014. 19172749.4
(97) 20.10.2021. EP3563837 B 2021/42 EN
(54) TERAPIJA BAKTERIOFAGIMA
BACTERIOPHAGE THERAPY
(73) FERRING B.V., Polaris Avenue, 144, 2132 JX
Hoofddorp, NL; INSTITUT PASTEUR, 25-28, rue du
Docteur Roux, 75015 Paris, FR
(72) DANGLAS, Pascal, Ferring International Center
SA, Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 Saint-Prex,
CH; DEBARBIEUX, Laurent, 169 Avenue de la
Division Leclerc, 92290 Chatenay-Malabry, FR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 31/122 (2006.01)
(11) 62657 B1
A23L 29/00 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A61K 9/16
(2006.01)
(21) P-2021/1415
(22) 18.10.2018.
(30) IT 24.10.2017. 201700120582
IT 13.03.2018. 201800003503
(96) 18.10.2018. 18201332.6
(97) 29.09.2021. EP3476388 B 2021/39 EN
(54) KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI KOENZIM
Q10 I PIPERIN
COMPOSITION COMPRISING COENZYME Q10
AND PIPERINE
(73) DIFASS INTERNATIONAL S.P.A., Via Ausa,
181, Loc. Cerasolo, 47853 Coriano (RN), IT
(72) MARINI, Daniele, c/o DIFASS
INTERNATIONAL S.R.L., Via Ausa, 181 - Loc.
Cerasolo, 47853 CORIANO (RN), IT; GIORGINI,
Davide, Via Ribano Canonica, 863, 47039
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), IT; AGOSTINI,
Alida, c/o DIFASS INTERNATIONAL S.R.L., Via
Ausa, 181 - Loc. Cerasolo, 47853 CORIANO (RN), IT
(74) ĆOSOVIĆ, Vanja, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd
(51) A61K 31/135 (2006.01)
(11) 62666 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/10
(2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
(21) P-2021/1509
(22) 18.04.2018.
(30) FR 25.04.2017. 1753577
(86) WO 18.04.2018. PCT/EP2018/059948
(87) WO 01.11.2018. WO 2018/197307
(96) 18.04.2018. 18717085.7
(97) 06.10.2021. EP3615014 B 2021/40 FR
ЗИС / RS / IPO
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(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA ZA
LOKALNU PRIMENU KOJA SADRŽI BAREM
AMITRIPTILIN ZA LEČENJE PERIFERNIH
NEUROPATSKIH BOLOVA
TOPICAL PHARMACEUTICAL COMPOSITION
COMPRISING AT LEAST AMITRIPTYLINE, FOR
THE TREATMENT OF PERIPHERAL
NEUROPATHIC PAIN
(73) ALGOTHERAPEUTIX, 49 rue des nouvelles,
92150 Suresnes, FR
(72) GRÉCO, Céline, 76 bd. de Reuilly, 75012 Paris, FR
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/137 (2006.01)
(11) 62615 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/192 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/14 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) P-2021/1350
(22) 10.02.2017.
(30) US 11.02.2016. 201662293832 P
(86) WO 10.02.2017. PCT/EP2017/053066
(87) WO 17.08.2017. WO 2017/137600
(96) 10.02.2017. 17704271.0
(97) 04.08.2021. EP3413870 B 2021/31 EN
(54) IGMEZIN ZA UPOTREBU U LEČENJU
ALCHAJMEROVE BOLESTI
IGMESINE FOR USE IN THE TREATMENT OF
ALZHEIMER'S DISEASE
(73) SIGMATHERA SAS, Parc Scientifique Agropolis 2
-, 2196 boulevard de la Lironde, 34980 Montferrier-surLez, FR
(72) ROMAN, François J., 5, Avenue du Lac, 34800
Clermont l'hérault, FR; MEUNIER, Johann, 101 rue de
la Farigoulette, Apt. D10, 34130 Mauguio, FR
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd
(51) A61K 31/137 (2006.01)
(11) 62660 B1
A61K 31/337 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
C07C 217/84 (2006.01)
(21) P-2021/1355
(22) 27.09.2017.
(30) US 27.09.2016. 201662400495 P
(86) WO 27.09.2017. PCT/US2017/053834
(87) WO 05.04.2018. WO 2018/064231
ЗИС / RS / IPO

B
(96) 27.09.2017. 17857371.3
(97) 25.08.2021. EP3518911 B 2021/34 EN
(54) RAD1901 ZA UPOTREBU U LEČENJU
KARCINOMA JAJNIKA
RAD1901 FOR USE IN TREATING OVARIAN
CANCER
(73) RADIUS PHARMACEUTICALS, INC., 22 Boston
Wharf Road, 7th Floor, Boston, MA 02210, US
(72) HATTERSLEY, Gary, 14 Woodman Drive, Stow
MA 01775, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/4188 (2006.01)
(11) 62596 B1
A61P 3/00
(2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
C07D 487/18 (2006.01)
(21) P-2021/1403
(22) 24.04.2018.
(30) EP 25.04.2017. 17168027
(86) WO 24.04.2018. PCT/EP2018/060489
(87) WO 01.11.2018. WO 2018/197503
(96) 24.04.2018. 18719178.8
(97) 15.09.2021. EP3615534 B 2021/37 EN
(54) DERIVATI SPOJENIH PENTACIKLIČNIH
IMIDAZOLA KAO MODULATORI AKTIVNOSTI
TNF
FUSED PENTACYCLIC IMIDAZOLE
DERIVATIVES AS MODULATORS OF TNF
ACTIVITY
(73) UCB BIOPHARMA SRL, Allée de la Recherche
60, 1070 Brussels, BE; SANOFI, 54, rue La Boétie,
75008 Paris, FR
(72) BROOKINGS, Daniel, Christopher, c/o IPD, UCB
Celltech, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE,
GB; DE HARO, GARCIA, Teresa, c/o IPD, UCB
Celltech, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE,
GB; FORICHER, Yann, 54 rue la Boétie, 75008 Paris,
FR; HORSLEY, Helen, Tracey, c/o IPD, UCB Celltech,
208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE, GB;
HUTCHINGS, Martin, Clive, c/o IPD, UCB Celltech,
208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE, GB;
JOHNSON, James, Andrew, c/o IPD, UCB Celltech, 208
Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE, GB;
MACCOSS, Malcolm, c/o Bohicket Pharma Consulting
LLC, 2556 Seabrook Island Road, Seabrook Island,
South Carolina 29455, US; XUAN, Mengyang, c/o IPD,
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UCB Celltech, 208 Bath Road, SloughBerkshire SL1
3WE, GB; ZHU, Zhaoning, c/o IPD, UCB Celltech, 208
Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE, GB
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/4436 (2006.01)
(11) 62579 B1
A61K 31/4402 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
A61P 31/08 (2006.01)
C07D 213/77 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
(21) P-2021/1433
(22) 20.11.2013.
(30) PT 20.11.2012. 2012106652
(96) 20.11.2013. 19167996.8
(97) 01.09.2021. EP3539543 B 2021/35 EN
(54) PIRIDIL HIDRAZONI ZA TRETMAN
TUBERKULOZE I SRODNIH BOLESTI
PYRIDYL HYDRAZONES FOR THE TREATMENT
OF TUBERCULOSIS AND RELATED DISEASES
(73) TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICOMEDICINAL S.A., Rua da Tapada Grande, N.° 2,
Abrunheira, 2710-089 Sintra, PT
(72) ALMEIDA, FERREIRA, Ana, Lúcia, Rua de São
Gregório 7C, 2500-065 São Gregório CLD, PT; LOPES,
Ana, Sofia, Rua Comandante Carvalho Araújo 74, Sete
Casas, 2670-540 Loures, PT; PARDAL, FILIPE,
Augusto, Eugénio, Rua Sargento José Paulo dos Santos
8, 1800-331 Lisboa, PT; CAIXADO, Carlos, Rua
Senhora do Socorro 5 Longo da Vila, 2640-433 Mafra,
PT; EUFRÁSIO, PEDROSO, Pedro, Filipe, Rua
Joaquim Rocha Cabral N.º 14 - 9º B, 1600-075 Lisboa,
PT; DE ALMEIDA, PECORELLI, Susana, Marques,
Rua Campino Pessanha 138 Murches, 2755-254
Alcabideche, PT
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Beograd
(51) A61K 31/4709 (2006.01)
(11) 62538 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 9/46
(2006.01)
A61K 31/133 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) P-2021/1307
(22) 19.06.2015.
(30) US 20.06.2014. 201462014786 P
(96) 19.06.2015. 19165084.5
(97) 04.08.2021. EP3581180 B 2021/31 EN
(54) ANTIMIKROBIJALNE KOMPOZICIJE SA
ŠUMEĆIM AGENSIMA
ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS WITH
EFFERVESCENT AGENTS

20

Гласник интелектуалне својине 2021/12
Intellectual Property Gazette 2021/12
(73) MELINTA SUBSIDIARY CORP., 44 Whippany
Road, Suite 280, Morristown, NJ 07960, US
(72) LI, Danping, 4 Colonial Court, Middlebury, CT
06762, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/506 (2006.01)
(11) 62551 B1
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2021/1372
(22) 12.12.2018.
(30) DK 14.12.2017. PA201700708
(86) WO 12.12.2018. PCT/EP2018/084432
(87) WO 20.06.2019. WO 2019/115566
(96) 12.12.2018. 18830163.4
(97) 20.10.2021. EP3723807 B 2021/42 EN
(54) KOMBINOVANE TERAPIJE KOJE
OBUHVATAJU PRIMENU 1H-PIRAZOLO[4,3B]PIRIDINA
COMBINATION TREATMENTS COMPRISING
ADMINISTRATION OF 1H-PYRAZOLO[4,3B]PYRIDINES
(73) H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK
(72) KEHLER, Jan, c/o H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9,
2500 Valby, DK; JUHL, Karsten, c/o H. Lundbeck A/S,
Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; MARIGO, Mauro, c/o H.
Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; VITAL,
Paulo, Jorge, Vieira, c/o H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9,
2500 Valby, DK; JESSING, Mikkel, c/o H. Lundbeck
A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; LANGGÅRD,
Morten, c/o H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby,
DK; RASMUSSEN, Lars, Kyhn, c/o H. Lundbeck A/S,
Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; CLEMENTSON, Carl,
Martin, Sebastian, c/o H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9,
2500 Valby, DK
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 31/506
A61K 31/437
A61K 31/444
A61K 31/497
A61K 45/06
A61P 25/00
A61P 25/18
A61P 25/22
A61P 25/24
A61P 25/28
(21) P-2021/1373

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 62552 B1

(22) 12.12.2018.
ЗИС / RS / IPO
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(30) DK 14.12.2017. PA201700711
(86) WO 12.12.2018. PCT/EP2018/084434
(87) WO 20.06.2019. WO 2019/115567
(96) 12.12.2018. 18830165.9
(97) 20.10.2021. EP3723808 B 2021/42 EN
(54) KOMBINOVANE TERAPIJE KOJE
OBUHVATAJU PRIMENU 1H-PIRAZOLO[4,3B]PIRIDINA
COMBINATION TREATMENTS COMPRISING
ADMINISTRATION OF 1H-PYRAZOLO[4,3B]PYRIDINES
(73) H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK
(72) KEHLER, Jan, c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9,
2500 Valby, DK; JUHL, Karsten, c/o H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; MARIGO, Mauro, c/o H.
Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; VITAL,
Paulo, Jorge, Vieira, c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9,
2500 Valby, DK; JESSING, Mikkel, c/o H. Lundbeck
A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; LANGGÅRD,
Morten, c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby,
DK; RASMUSSEN, Lars, Kyhn, c/o H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; CLEMENTSON, Carl,
Martin, Sebastian, c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9,
2500 Valby, DK
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 31/513 (2006.01)
(11) 62560 B1
A61K 31/282 (2006.01)
A61K 31/555 (2006.01)
A61K 31/7072 (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)
A61K 45/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) P-2021/1361
(22) 03.04.2015.
(30) JP 04.04.2014. 2014078242
JP 10.02.2015. 2015024802
(86) WO 03.04.2015. PCT/JP2015/060635
(87) WO 08.10.2015. WO 2015/152407
(96) 03.04.2015. 15773963.2
(97) 15.09.2021. EP3127544 B 2021/37 EN
(54) ANTITUMORSKI LEK KOJI SADRŽI
ANTITUMORSKI KOMPLEKS PLATINE, I
POJAČIVAČ ANTITUMORSKOG EFEKTA
ANTI-TUMOR DRUG CONTAINING ANTI-TUMOR
PLATINUM COMPLEX, AND ANTI-TUMOR
EFFECT ENHANCER
(73) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1-27,
Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JP
(72) OKABE, Hiroyuki, c/o TAIHO
PHARMACEUTICAL CO. LTD., 3 Okubo, Tsukubashi Ibaraki 300-2611, JP
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61K 31/53 (2006.01)
(11) 62563 B1
(21) P-2021/1398
(22) 19.11.2015.
(30) US 20.11.2014. 201462082539 P
US 25.06.2015. 201562184729 P
(96) 19.11.2015. 19152036.0
(97) 06.10.2021. EP3536324 B 2021/40 EN
(54) 4-OKSO-3,4-DIHIDRO-1,2,3-BENZOTRIAZINI
KAO MODULATORI GPR139
4-OXO-3,4-DIHYDRO-1,2,3-BENZOTRIAZINES AS
MODULATORS OF GPR139
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka 541-0045, JP
(72) HITCHCOCK, Stephan, c/o Takeda California, Inc.
10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
LAM, Betty, c/o Takeda California, Inc. 10410 Science
Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
MONENSCHEIN, Holger, c/o Takeda California, Inc.
10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
REICHARD, Holly, c/o Takeda California, Inc. 10410
Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 31/616 (2006.01)
(11) 62574 B1
A61J 1/20
(2006.01)
A61J 3/07
(2006.01)
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/48
(2006.01)
A61K 47/12 (2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(21) P-2021/1418
(22) 28.06.2017.
(30) NO 28.06.2016. 20161073
(86) WO 28.06.2017. PCT/EP2017/065970
(87) WO 04.01.2018. WO 2018/002124
(96) 28.06.2017. 17735455.2
(97) 18.08.2021. EP3474858 B 2021/33 EN
(54) DVOKOMPONENTNA KOMPOZICIJA KOJA
SADRŽI ACETILSALICILNU KISELINU
TWO-COMPONENT COMPOSITION COMPRISING
ACETYLSALICYLIC ACID
(73) Asamedic AS, P.O. Box 474 Bedriftssenteret, 1411
Kolbotn, NO
(72) FREDRIKSON, John, Bjørn, Heggebærvegen 12,
2409 Elverum, NO
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
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B
(51) A61K 31/616 (2006.01)
(11) 62614 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/16
(2006.01)
A61K 9/70
(2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61K 47/69 (2017.01)
A61P 15/00 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
A61P 31/20 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
C08L 1/26
(2006.01)
C08L 5/00
(2006.01)
C08L 5/04
(2006.01)
C08L 5/12
(2006.01)
(21) P-2021/1311
(22) 05.09.2016.
(30) IT 04.09.2015. UB20153407
IT 13.05.2016. UB20163415
(86) WO 05.09.2016. PCT/IB2016/055300
(87) WO 09.03.2017. WO 2017/037684
(96) 05.09.2016. 16794406.5
(97) 01.09.2021. EP3344259 B 2021/35 EN
(54) KOMPOZICIJA I MEDICINSKO SREDSTVO
KOJI SADRŽE ACETILSALICILNU KISELINU
ZA LEČENJE KOŽE INFICIRANE HUMANIM
PAPILOMA VIRUSOM
COMPOSITION AND MEDICAL DEVICE
COMPRISING ACETYLSALICYLIC ACID FOR THE
TREATMENT OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS
SKIN INFECTIONS
(73) POLI, Elena, Piazza Sant'Ignazio 170, 00186 Roma,
IT; POLI MD S.R.L., Piazza di Spagna 31,
00187 Roma, IT
(72) POLI, Elena, Piazza Sant'Ignazio, 170,
00186 Roma, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 31/69 (2006.01)
(11) 62548 B1
A61P 31/04 (2006.01)
C07F 5/02
(2006.01)
(21) P-2021/1391
(22) 07.09.2011.
(96) 07.09.2011. 17176654.6
(97) 20.10.2021. EP3251678 B 2021/42 EN
(54) DERIVATI BENZOKSABOROLA ZA
LEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA
BENZOXABOROLE DERIVATIVES FOR
TREATING BACTERIAL INFECTIONS
(73) ANACOR PHARMACEUTICALS, INC., 235 East
42nd Street, New York, NY 10017, US
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(72) HERNANDEZ, Vincent, S., 287 Gilchrist Lane,
Watsonville, California 95076, US; DING, Charles, 23
Treetop Lane, San Mateo, California 94402, US;
PLATTNER, Jacob, J., 119 Via Floreado, Orinda,
California 94563, US; ALLEY, Michael, Richard,
Kevin, 3751 Lillick Drive, Santa Clara, California
95051, US; ROCK, Fernando, 1183 Lisa Lane, Los
Altos, California 94024, US; ZHANG, Suoming, 1011
Halei Lu, Building No 9, Room 206, Pudong Hi-Tech
Park, Shanghai 201203, CN; EASOM, Eric, 1558 Mercy
Street, Mountain View, California 94041, US; LI,
Xianfeng, 10059 Craft Drive, Cupertino, California
94014, US; ZHOU, Ding, 2nd Floor, Bldg. 1B 528 Rui
Qing Road, Shanghai, Pudong 201201, CN
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/715 (2006.01)
(11) 62583 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/724 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61P 3/06
(2006.01)
A61P 7/02
(2006.01)
A61P 7/04
(2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/08 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(21) P-2021/1325
(22) 24.06.2011.
(30) US 29.06.2010. 359701 P
(96) 24.06.2011. 18171672.1
(97) 25.08.2021. EP3391890 B 2021/34 EN
(54) FORMULACIJE INTRAVENSKOG
RASTVORA SA POSAKONAZOLOM,
STABILISANE SUPSTITUISANIM BETACIKLODEKSTRINOM
POSACONAZOLE INTRAVENOUS SOLUTION
FORMULATIONS STABILIZED BY SUBSTITUTED
BETA-CYCLODEXTRIN
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East
Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US
(72) HEIMBECHER, Susan, K., 556 Morris Avenue,
Summit, New Jersey 07901-1330, US; MONTEITH,
David, 556 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901-1330, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO
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(51) A61K 35/16 (2015.01)
(11) 62558 B1
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2021/1337
(22) 27.04.2017.
(30) US 18.08.2016. 201662376529 P
US 24.10.2016. 201662412258 P
(86) WO 27.04.2017. PCT/US2017/029953
(87) WO 22.02.2018. WO 2018/034712
(96) 27.04.2017. 17841780.4
(97) 25.08.2021. EP3484502 B 2021/34 EN
(54) FRAKCIJE KRVNE PLAZME KAO
TERAPIJA ZA KOGNITIVNE POREMEĆAJE
POVEZANE SA STARENJEM
BLOOD PLASMA FRACTIONS AS A TREATMENT
FOR AGING-ASSOCIATED COGNITIVE DISORDERS
(73) ALKAHEST, INC., 125 Shoreway Road, Suite D,
San Carlos, CA 94070, US
(72) BELL, David, c/o GRIFOLS, S.A., Grifols
Innovation Office, Parc Empresarial Can Sant Joan, Av.
de la Generalitat, 152-158, 08174 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), ES; GALLAGER, Ian, 354 Avenue
Granada, Half Moon Bay, California 94019, US;
BRAITHWAITE, Steven P., 505 Jetty Way, Redwood
City, California 94065, US; MINAMI, S. Sakura, 230
Dolores St., 105, San Francisco, California 94103, US;
DANG, Vu, 215 N Kingston St., San Mateo, California
94401, US; MCCRACKEN, Joe, 509 Calderbank Way,
Cary, North Carolina 27513, US; NIKOLICH, Karoly,
624 Lakemead Way, Emerald Hills, California 94062, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Beograd
(51) A61K 38/04 (2006.01)
(11) 62632 B1
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61P 31/20 (2006.01)
(21) P-2021/1474
(22) 10.04.2019.
(30) RU 18.04.2018. 2018114273
(96) 10.04.2019. 19155156.3
(97) 08.09.2021. EP3556377 B 2021/36 EN
(54) DALARGIN ZA UPOTREBU U LEČENJU
AKUTNIH RESPIRATORNIH VIRUSNIH
INFEKCIJA
DALARGIN FOR USE IN THE TREATMENT OF
ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS
(73) PVP LABS PTE. LTD., 1 Coleman Street 10-06,
The Adelphi, Singapore 179803, SG
(72) CHERTORIZHSKY, Evgeny, Alexandrovich,
Belkinskaya Str. 46-B, apt. 80, 249007 Belkino Village,
Borovsky District, KalugaRegion, RU;
OVCHINNIKOV, Mikhail, Vladimirovich, Shukhov st.,
10, sq. 32, 115162 Moscow, RU; KLEIMENOV,
Aleksey Viktorovich, 6, Pervomayskaya St., Room 62,
249192 Zhukov, Kaluga Region, RU
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61K 38/06 (2006.01)
(11) 62630 B1
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 38/07 (2006.01)
C07K 2/00
(2006.01)
C07K 4/00
(2006.01)
C07K 5/00
(2006.01)
C07K 7/00
(2006.01)
(21) P-2021/1470
(22) 28.01.2016.
(30) US 28.01.2015. 201562108772 P
WO 12.06.2015. PCT/US2015/035473
US 26.06.2015. 201562185298 P
(86) WO 28.01.2016. PCT/US2016/015412
(87) WO 04.08.2016. WO 2016/123371
(96) 28.01.2016. 16744125.2
(97) 10.11.2021. EP3250230 B 2021/45 EN
(54) MODULATORI AKTIVNOSTI
KOMPLEMENTA
MODULATORS OF COMPLEMENT ACTIVITY
(73) RA PHARMACEUTICALS, INC., 87 Cambridge
Park Drive, Cambridge, MA 02140, US
(72) HOARTY, Michelle, Denise, 14 Elingwood Ave.,
Billerica, MA 01821, US; DHAMNASKAR, Ketki,
Ashok, 101 Western Ave Apartment 37, Cambridge, MA
02139, US; ELBAUM, Daniel, 25 Sherrin Road,
Newton, MA 02462, US; JOSEPHSON, Kristopher, 180
Glasgow Lane, San Carlos, CA 94070, US; LARSON,
Kelley, Cronin, 84 Crescent Street, Quincy, MA 02169,
US; MA, Zhong, 341 Marret Road Unit 8, Lexington,
MA 02421, US; NIMS, Nathan, Ezekiel, 55 Brookside
Avenue, Winchester, MA 01890, US; RICARDO,
Alonso, 183 Rindge Avenue No.3, Cambridge, MA
02140, US; SEYB, Kathleen, 368 Dorchester Street,
South Boston, MA 02127, US; TANG, Guo-Qing, 93
Drummer Road, Acton, MA 01720, US; TRECO,
Douglas, A., 87 Brantwood Road, Arlington, MA 02476,
US; WANG, Zhaolin, 88 Kingsbury Street, Wellesley,
MA 02481, US; YE, Ping, 27 Deering Avenue,
Lexington, MA 02421, US; ZHENG, Hong, 15
Washington Place Apt 5H, New York, New York 10003,
US; PERLMUTTER, Sarah, Jacqueline, 15 Renfrew
Street, Medford, MA 02155, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61K 38/16 (2006.01)
A23P 10/30 (2016.01)
A61K 39/02 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
A61P 1/00
(2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07K 14/195 (2006.01)
(21) P-2021/1439
(30) GB 10.04.2013. 201306536
(96) 10.04.2014. 17204215.2

(11) 62599 B1

(22) 10.04.2014.

23

B
(97) 15.09.2021. EP3318268 B 2021/37 EN
(54) FLAGELIN BAKTERIJE ROSEBURIA I
IMUNOMODULACIJA
ROSEBURIA FLAGELLIN AND IMMUNE
MODULATION
(73) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, Life
Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen
AB25 2ZS, GB
(72) KELLY, Denise, c/o 4D Pharma Research Limited,
Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road,
Aberdeen, Aberdeenshire, AB25 2ZS, GB;
PATTERSON, Angela, c/o 4D Pharma Research
Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill
Road, Aberdeen, Aberdeenshire, AB25 2ZS, GB;
MONNAIS, Edouard, c/o 4D Pharma Research Limited,
Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road,
Aberdeen, Aberdeenshire, AB25 2ZS, GB; MULDER,
Imke, c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences
Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen,
Aberdeenshire, AB25 2ZS, GB
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 38/17 (2006.01)
(11) 62602 B1
A61K 39/00 (2006.01)
C07K 7/06
(2006.01)
C12N 5/0783 (2010.01)
(21) P-2021/1445
(22) 04.08.2014.
(30) GB 05.08.2013. 201313987
US 05.08.2013. 201361862213 P
GB 25.02.2014. 201403297
(96) 04.08.2014. 18201334.2
(97) 20.10.2021. EP3456339 B 2021/42 EN
(54) NOVA IMUNOTERAPIJA ZA LEČENJE
NEKOLIKO TUMORA, KAO ŠTO JE RAK
PLUĆA, UKLJUČUJUĆI NSCLC
NOVEL IMMUNOTHERAPY AGAINST SEVERAL
TUMORS, SUCH AS LUNG CANCER INCLUDING
NSCLC
(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, PaulEhrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, DE
(72) FRITSCHE, Jens, Lärchenweg 11, 72144
Dusslingen, DE; SINGH, Harpreet, Heckscherstraße
25a, 80804 München, DE; SONG, Colette, WilliBaumeister-Weg 21, 73760 Ostfildern, DE; WALTER,
Steffen, 2901 Wroxton Road, Houston, TX Texas 77005,
US; WEINSCHENK, Toni, Im Morgenrain 15, 73773
Aichwald, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 38/17 (2006.01)
(11) 62627 B1
A61P 3/10
(2006.01)
(21) P-2021/1458
(22) 23.05.2016.
(30) US 22.05.2015. 201562165743 P
US 11.11.2015. 201562254175 P
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US 29.04.2016. 201662329850 P
(86) WO 23.05.2016. PCT/US2016/033836
(87) WO 01.12.2016. WO 2016/191394
(96) 23.05.2016. 16800620.3
(97) 15.09.2021. EP3297653 B 2021/37 EN
(54) TRETMAN POST-BARIATRIJSKE
HIPOGLIKEMIJE SA GLP-1 ANTAGONISTIMA
TREATMENT OF POST-BARIATRIC
HYPOGLYCEMIA WITH GLP-1 ANTAGONISTS
(73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND
STANFORD JUNIOR UNIVERSITY, Office of the
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A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2021/0197
(48) 31.12.2021.

(11) 61452 B9

(51) C12N 15/113 (2010.01)
A61K 31/713 (2006.01)
(21) P-2018/0075
(48) 31.12.2021.

(11) 56783 B9
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.11.2021. - 15.12.2021. године:

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду 16.05.2021. - 15.06.2021. године:

Патент број 50113 чији је носилац
HEMOFARM KONCERN A.D., Beogradski put bb.,
26300 Vršac, RS, престао је да важи дана 13.12.2021.
године.

Патент број 49631 чији је носилац Radović
Savo, Krunska 24, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 22.05.2021. године.

Патент број 50159 чији је носилац USINOR,
Immeuble "La Pacific", La Defense 7, 11/13, cours
Valmy, F-92800 Puteaux, FR, престао је да важи дана
15.12.2021. године.
Патент број 50414 чији је носилац ORTHOMCNEIL PHARMACEUTICAL, INC., US Route 202,
Raritan, NJ 08869-0602, US, престао је да важи дана
14.12.2021. године.

Патент број 50816 чији је носилац SIGMATAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A., Viale Shakespeare 47, I-00144 Rome, IT,
престао је да важи дана 01.06.2021. године.
Патент број 50894 чији је носилац RIB LOC
AUSTRALIA PTY LTD., 587 Grand Junction Road,
Gepps Cross, S.A. 5094, AU, престао је да важи дана
08.06.2021. године.

Патент број 50465 чији је носилац MENARINI
RICERCHE S.P.A., Via Tito Speri,10, I-00040 Pomezia,
IT, престао је да важи дана 16.11.2021. године.

Патент број 51000 чији је носилац RIB LOC
AUSTRALIA PTY LTD, 587 Grand Junction Road,
Gepps Cross, South Australia 5094, AU, престао је да
важи дана 08.06.2021. године.

Патент број 50675 чији је носилац BAYER
HEALTHCARE LLC, 555 White Plains Road,
Tarrytown, NY 10591, US, престао је да важи дана
27.11.2021. године.

Патент број 51112 чији је носилац GENZYME
CORPORATION, 500 Kendall Street, Cambridge, MA
02142, US, престао је да важи дана 19.05.2021.
године.

Патент број 50860 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &
CO.KG, Bingerstrasse 172, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 13.12.2021. године.

Патент број 51210 чији је носилац UPJOHN
US 1 LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US, престао је да важи дана 10.06.2021. године.

Патент број 51523 чији је носилац МЕRCK
SERONO S.A., Centre Industriel, 1267 Coinsins, , Vaud,
CH, престао је да важи дана 14.06.2021. године.

Патент број 51294 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH, Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, DE,
престао је да важи дана 20.05.2021. године.

Патент број 51536 чији је носилац ZOETIS
SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 07054, Parsippany,
New Jersey, US, престао је да важи дана 12.12.2021.
године.

Патент број 52289 чији је носилац Глухајић
Никола, , Јурија Гагарина број 54/12 , 11090 Нови
Београд, RS, престао је да важи дана 28.05.2021.
године.

Патент број 51862 чији је носилац Bayer
Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse,
40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи
дана 06.12.2021. године.

Патент број 52397 чији је носилац
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse
124, CH-4070 Basel, CH, престао је да важи дана
12.06.2021. године.

Патент број 52024 чији је носилац TAKEDA
GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE,
престао је да важи дана 18.11.2021. године.

Патент број 52758 чији је носилац RICHTER
GEDEON NYRT, Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest,
HU, престао је да важи дана 19.05.2021. године.
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Патент број 52958 чији је носилац
HYDROMAT-INZENJERING D.O.O., Horvatsko 72,
42240 Ivanec, HR, престао је да важи дана 20.05.2021.
године.
Патент број 52993 чији је носилац DRAGIĆ,
Mile, Mladena Stojanovića 14, 23000 Zrenjanin, RS,
престао је да важи дана 31.05.2021. године.
Патент број 53047 чији је носилац
REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
& CO. KG, 11, Wienerbergstraβe, A-1100 Wien, AT,
престао је да важи дана 12.06.2021. године.
Патент број 53481 чији је носилац
MIJAJLOVIĆ, Veroljub, Velika Kruševica, 37252
Velika Kruševica, RS, престао је да важи дана
21.05.2021. године.
Патент број 53652 чији је носилац DRAGIĆ,
Mile, Mladena Stojanovića 14, 23000 Zrenjanin, RS,
престао је да важи дана 31.05.2021. године.
Патент број 53733 чији је носилац GENERICS
[UK] LIMITED, Albany Gate Darkes Lane Potters Bar,
Hertfordshire EN6 1AG, GB, престао је да важи дана
26.05.2021. године.
Патент број 53800 чији је носилац DRAGIĆ,
Mile, Mladena Stojanovića 14, 23000 Zrenjanin, RS,
престао је да важи дана 31.05.2021. године.
Патент број 53820 чији је носилац
SCHWIHAG AG, Lebernstrasse 3, 8274 Tägerwilen,
CH, престао је да важи дана 26.05.2021. године.
Патент број 53899 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE,
престао је да важи дана 25.05.2021. године.
Патент број 54015 чији је носилац ZUMMO
INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A., C/ Cádiz nº 4,
Moncada, 46113 Valencia, ES, престао је да важи дана
05.06.2021. године.
Патент број 54029 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE,
престао је да важи дана 22.05.2021. године.
Патент број 54293 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 05.06.2021. године.
Патент број 54317 чији је носилац S+S
PATENTE GMBH, Weierbodenstrasse 4, 9620
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Lichtensteig, CH, престао је да важи дана 31.05.2021.
године.
Патент број 54385 чији је носилац ANDRITZ
AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, AT, престао је да
важи дана 14.06.2021. године.
Патент број 54412 чији је носилац BENENOX
LIMITED, 8 Walker Street, Edinburgh EH3 7LH, GB,
престао је да важи дана 17.05.2021. године.
Патент број 54429 чији је носилац SELDAR
PHARMA INC., 520 US Hwy 22, Suite 201,
Bridgewater, NJ 08807-2410, US, престао је да важи
дана 27.05.2021. године.
Патент број 54439 чији је носилац
GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 15.06.2021.
године.
Патент број 54554 чији је носилац SACAVE
PATENTS AND INVESTMENTS 2015, S.L., Calle
Huelva, 16, Edificio 1, Loft 26 (M1-P1-26), 28100
Alcobendas, Madrid, ES, престао је да важи дана
19.05.2021. године.
Патент број 54588 чији је носилац L.
MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA'
DI ESERCIZIO S.P.A, Strada Statale, 67 Tosco
Romagnola Località Granatieri, 50018 Scandicci, IT,
престао је да важи дана 21.05.2021. године.
Патент број 54643 чији је носилац FMC
CORPORATION, 1735 Market Street, Philadelphia, PA
19103, US, престао је да важи дана 27.05.2021.
године.
Патент број 54739 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 01.06.2021.
године.
Патент број 54892 чији је носилац ABBVIE INC.,
1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, US,
престао је да важи дана 26.05.2021. године.
Патент број 55035 чији је носилац NIPPON
SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyodaku, Tokyo 100-8165, JP, престао је да важи дана
18.05.2021. године.
Патент број 55486 чији је носилац KSB
AKTIENGESELLSCHAFT, Johann-Klein-Strasse 9,
67227 Frankenthal, DE, престао је да важи дана
31.05.2021. године.
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Патент број 55660 чији је носилац
ONDERZOEKSCENTRUM VOOR AANWENDING
VAN STAAL N.V., Pres. J.F. Kennedylaan 3, 9060
Zelzate, BE, престао је да важи дана 07.06.2021.
године.
Патент број 55663 чији је носилац
BIOPROJET, 30, rue des Francs-Bourgeois, 75003
Paris, FR, престао је да важи дана 13.06.2021. године.
Патент број 55888 чији је носилац Biogen MA
Inc., 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US,
престао је да важи дана 26.05.2021. године.
Патент број 55926 чији је носилац EVONIK
FIBRES GMBH, Gewerbepark 4, 4861 Schörfling am
Attersee, AT, престао је да важи дана 27.05.2021.
године.
Патент број 56172 чији је носилац EXEL
INDUSTRIES, 52 rue de la Victoire, 75009 Paris, FR,
престао је да важи дана 16.05.2021. године.
Патент број 56173 чији је носилац INDIANA
UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNOLOGY
CORPORATION, 518 Indiana Avenue, Indianapolis, IN
46202, US, престао је да важи дана 13.06.2021.
године.
Патент број 56225 чији је носилац ARDEA
BIOSCIENCES, INC., 9390 Towne Centre Drive, San
Diego CA 92121, US, престао је да важи дана
23.05.2021. године.
Патент број 56572 чији је носилац BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein,
DE; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, 3, rue Michel Ange, 75794 Paris
Cedex 16, FR, престао је да важи дана 02.06.2021.
године.
Патент број 56575 чији је носилац NISSHIN
STEEL CO., LTD., 4-1 Marunouchi 3-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8366, JP, престао је да важи дана
23.05.2021. године.
Патент број 56655 чији је носилац
CARLSBERG BREWERIES A/S, Ny Carlsberg Vej
100, 1799 Copenhagen V, DK, престао је да важи дана
26.05.2021. године.
Патент број 56690 чији је носилац
IMMUNOVO B.V., Onderwijsboulevard 225, 5223 DE
's-Hertogenbosch, NL, престао је да важи дана
04.06.2021. године.
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Патент број 56825 чији је носилац BOLE OÜ,
Lõuna 6B, 76805 Paldiski, EE, престао је да важи дана
04.06.2021. године.
Патент број 56913 чији је носилац AMICUS
THERAPEUTICS, INC., 1 Cedar Brook Drive,
Cranbury, NJ 08512, US, престао је да важи дана
26.05.2021. године.
Патент број 56972 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US, престао је да важи дана 09.06.2021. године.
Патент број 57035 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 05.06.2021. године.
Патент број 57275 чији је носилац ARDEA
BIOSCIENCES, INC., 9390 Towne Centre Drive, San
Diego CA 92121, US, престао је да важи дана
15.06.2021. године.
Патент број 57517 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 01.06.2021. године.
Патент број 57528 чији је носилац GANß,
Rainer, Lindenstraße 5A, 29223 Celle, DE, престао је
да важи дана 04.06.2021. године.
Патент број 57876 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE;
CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED,
Angel Building 407 St John Street, London EC1V 4AD,
GB, престао је да важи дана 28.05.2021. године.
Патент број 57885 чији је носилац
REFRATECHNIK HOLDING GMBH, Adalperostrasse
82, 85737 Ismaning, DE, престао је да важи дана
24.05.2021. године.
Патент број 57939 чији је носилац CAPAT
LLC, 3535 Hiawatha Avenue, Suite 304, Miami, FL
33133, US, престао је да важи дана 14.06.2021.
године.
Патент број 57982 чији је носилац ABBVIE
IRELAND UNLIMITED COMPANY, 70 Sir John
Rogerson's Quay, Dublin 2, IE, престао је да важи дана
10.06.2021. године.
Патент број 58164 чији је носилац PHARIS
BIOTEC GMBH, Feodor-Lynen-Strasse 31, 30625
Hannover, DE, престао је да важи дана 13.06.2021.
године.
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Патент број 58314 чији је носилац AKZO
NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL, престао је да
важи дана 15.06.2021. године.
Патент број 58396 чији је носилац KNORRBREMSE SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE
GMBH, Moosacher Strasse 80, 80809 München, DE,
престао је да важи дана 03.06.2021. године.
Патент број 59208 чији је носилац TECHNICS
& APPLICATIONS, AFGEKORT T&A, BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID, Klaus-Michael Kuehnelaan 9,
2440 Geel, BE, престао је да важи дана 11.06.2021.
године.
Патент број 59367 чији је носилац ATTI S.P.A.
SOCIETÀ UNIPERSONALE, Via Romagnoli, 5,
Bentivoglio, IT, престао је да важи дана 24.05.2021.
године.
Патент број 59500 чији је носилац ADURO
BIOTECH, INC., 740 Heinz Avenue, Berkeley, CA
94710, US; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA, 1111 Franklin Street, 12th Floor,
Oakland, CA 94607, US, престао је да важи дана
19.05.2021. године.
Патент број 59639 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да
важи дана 01.06.2021. године.
Патент број 59715 чији је носилац ERKIĆ,
Ivan, Gandijeva 132, 11070 Beograd, RS, престао је да
важи дана 20.05.2021. године.
Патент број 59792 чији је носилац SETIC SAS,
Zone Industrielle de Matel, 126 rue de Matel, 42300
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Roanne, FR, престао је да важи дана 26.05.2021.
године.
Патент број 60239 чији је носилац SAATI
S.P.A., Via Milano, 14, 22070 Appiano Gentile CO, IT,
престао је да важи дана 25.05.2021. године.
Патент број 60256 чији је носилац
GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана
31.05.2021. године.
Патент број 60511 чији је носилац AZIENDE
CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A., Viale Amelia, 70, 00181 Roma, IT,
престао је да важи дана 06.06.2021. године.
Патент број 60792 чији је носилац AGENUS
INC., 3 Forbes Road, Lexington, MA 02421, US;
LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH
LTD, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich, CH;
MEMORIAL
SLOAN
KETTERING
CANCER
CENTER, 1275 York Avenue, New York, NY 10065,
US, престао је да важи дана 28.05.2021. године.
Патент број 61206 чији је носилац NG, Tat,
Yung, Unit A, 13/F., 499 King's Road, North Point, HK,
престао је да важи дана 06.06.2021. године.
Патент број 61237 чији је носилац W & D
MCCULLOCH LTD., Craigiemains, 8B Main Street,
Ballantrae, Girvan Ayrshire KA26 0NB, GB, престао је
да важи дана 11.06.2021. године.
Патент број 61278 чији је носилац TELEČKI,
Veselin, Đorđa Servickog 14a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 01.06.2021. године.
Патент број 61502 чији је носилац NG, Tat,
Yung, Room A, 13/F, 499 King's Road, North Point,
Hong Kong, CN, престао је да важи дана 03.06.2021.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.11.2021. - 15.12.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
55305 промењена је у CEV, S.A., Zona Industrial de
Cantanhede/Biocant Park Lote 120, 3060-197
Cantanhede, PT;
Име или адреса носиоца патента рег.број
55423 промењена је у NORGINE B.V., Antonio
Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58979 промењена је у NORGINE B.V., Antonio
Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL;
Име или адреса носиоца патента рег.број
61332 промењена је у NORGINE B.V., Antonio
Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL;
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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-2021/0013
(11) 2021/0013
(22) 16.11.2021.
(13) I1
(71) BAYER CROPSCIENCE
AKTIENGESELLSCHAFT, Alfred-Nobel-Str. 50,
40789, Monheim, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 52547
(54) HERBICIDI KOJI SADRŽE SUPSTITUISANE
TIEN-3-IL-SULFONILAMINO (TIO)KARBONILTRIAZOLIN(TI)ONE
(92) 321-01-1032/2021-11 08/09/2021 RS
(95) TIENKARBAZON-METIL + JODOSULFURONMETIL-NATRIJUM
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(21) SDZ-2021/0014
(11) 2021/0014
(22) 16.11.2021.
(13) I1
(71) BAYER CROPSCIENCE
AKTIENGESELLSCHAFT, Alfred-Nobel-Str. 50,
40789, Monheim, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 51046
(54) SELEKTIVNI HERIBICIDI NA BAZI
SUPSTITUISANIH TIEN-3-ILSULFONILAMINO(TIO)KARBONILTRIAZOLIN(TI)ONA I SAFENER-A
(92) 321-01-1032/2021-11 08/09/2021 RS
(95) TIENKARBAZON-METIL + MEFENPIR-DIETIL

ЗИС / RS / IPO
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2018/0010
(11) 64
(22) 25.6.2018.
(13) I2
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15,
Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, 550-0002 Osaka, JP
(74) VIDIĆ, Aleksandra, Cerska 84, 11000 Beograd, RS
(68) 52319
(54) FUNGICIDNI SASTAV KOJI SADRŽI ACID
AMID DERIVATE
(92) 321-01-153/2018-11 01/02/2018 RS
(95) IZOFETAMID
(94) 5 godina.

ЗИС / RS / IPO
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01K 1/015 (2006.01)
(11) 1740 U1
(21) MP-2021/0084
(22) 08.09.2021.
(54) REŠETKASTI POD ZA TOVILIŠTA
LATTICE FLOORING FOR FEEDLOTS
(73) PAVLOVIĆ, Živoslav, Gorana Krstića 36,
34228 Brzan, RS
(72) PAVLOVIĆ, Živoslav, Gorana Krstića 36,
34228, Brzan, RS
(51) E02D 27/46 (2006.01)
(11) 1741 U1
E02D 31/10 (2006.01)
E02D 31/12 (2006.01)
(21) MP-2021/0044
(22) 30.03.2021.
(54) CEVOVOD OD POLIESTERA SA
MONTAŽNIM ELEMENTIMA OD ARMIRANOG
BETONA
POLYESTER PIPELINE WITH PREFABRICATED
CONCRETE ELEMENTS
(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 рока 16.11.2021. - 15.12.2021. године

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.05.2021. - 15.06.2021. године

Мали патент број 1271 чији је носилац
ELMED DOO, Ј.Н.А. 166, 21235 Темерин, RS,
престао је да важи дана 02.12.2021. године.

Мали патент број 1618 чији је носилац
TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 38220
Kosovska Mitrovica, RS; VUJOVIĆ, Slavko, Janka
Čmelika 24/6, 22300 Stara Pazova, RS; JANKOVIĆ,
Goran, Ustanička 222, 11000 Beograd, RS; GOJIĆ,
Dejan, Đure Jakšića 3, 25254 Deronje-Odžaci, RS,
престао је да важи дана 22.05.2021. године.

Мали патент број 1278 чији је носилац
NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO "NOVI
SAD", Rumenački put 20, 21000 Novi Sad, RS, престао
је да важи дана 10.12.2021. године.

Мали патент број 1619 чији је носилац
VUJANIĆ, Milan dr, Braće Jerkovića 229, 11000
Beograd, RS; RISTIĆ, Obrad, Dr Nike Miljanića 8/15,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
25.05.2021. године.

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА МАЛИХ ПАТЕНАТА / Publications
of Entered Changes in Patent Applications
16.11.2021. - 15.12.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број 1609
промењена је у TANASKOVIĆ, Jovan dr, Bulevar
Mihajla Pupina 51/8, 11070 Novi Beograd, RS;
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

Date of making information available to the public
regarding the examined application(551
List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

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
Тhree-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)
(540)

Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification
Reproduction of the mark
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2019-1832
(220) 19.11.2019.
(442) 31.12.2021.
(731) "ВИД ЕГЗОТИК" Д.О.О., Кнегиње Милице
54/5, 37240 Трстеник, RS
(540)

(740) Адвокат Владимир Грујичић, Ивана Горана
Ковачића 3/1/2, 24000, Суботица
(540)

ZDRAVA PRIČA
(511) 16
магазини (периодични), периодичне
публикације; штампане публикације
41 припрема и вођење семинара ; онлине издавање
електронских књига и часописа; електронско
издаваштво; продукција радио и телевизијских
програма; пренос знања и искуства (обучавање).
43 кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
ресторана; информације и савети у вези са
припремањем оброка.

(531) 01.03.09; 05.03.13; 05.03.16; 05.05.20; 05.05.21; 29.01.15
(591)
#000000(Black),
#008D49(Pigment
Green),
#691D1C(Red Oxide), #722222(Auburn), #7B2727(Lusty),
#842B2C(Flame
Red),
#88636D(Mauve
Taupe),
#8D3030(Tall
Poppy),
#916572(Mauve
Taupe),
#963435(Guardsman Red), #A03939(Mexican Red),
#A6CE39(Atlantis), #C3909A(Atlantis), #CC9EA6(Careys
Pink), #CEA3AA (Careys Pink), #D2D2C7(Celeste),
#D4ADB1(Pink
Flare),
#D9B5B7(Pink
Flare),
#DCBABB(Pink Flare), #DCDDDE(Pattens Blue),
#DDDCD5(Sea
Fog),
#E5CAC8(Vanilla
Ice),
#E7E7E2(Snow
Drift),
#EBEBEC(Lavender),
#F1
F2F2(Azure), #F2F1 E8(Alabaster), #FAA74A(My Sin),
#FBFBFB(Snow),
#FDDD1C(FDDD1C),
#FFFCD5(Cream), #FFFFFF(White)
(511) 31 пољопривредне, хортикултурне и шумарске
производе ; стабла дрвећа, жбуње, луковице цвећа,
природно цвеће, цвеће за декорацију, жбунови ружа,
воће-свеже, поврће-свеже, орашасто воће, бобичасто
воће, винова лоза, грожђе-свеже, полен као
сировина, природни травњаци, семе за сетву,
саднице-воће и дендроматеријал.
35 малопродаја пољопривредних производа и садног
материјала.
42 услуге пројектовања засада, саветодавне услуге
за гајење биљака, научна истраживања у области
пољопривреде-воћарства.
44 услуге на пољу пољопривреде, хортикултуре и
шумарства нарочито баштованство, уређење вртова,
аранжирање цветних икебана, изнајмљивање
кошница за пчеле.
(210) Ж- 2020-1337
(220) 10.08.2020.
(442) 31.12.2021.
(731) Долорес Милошев Ердег, Десанке
Максимовић 035E/2/4, Нови Сад, RS
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(210) Ж- 2020-1531
(220) 14.09.2020.
(442) 31.12.2021.
(731) Wine Travel DOO, Карађорђева 2-4, 11000
Београд, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 06.07.01; 06.19.07; 06.19.09; 11.03.02; 26.04.16;
27.05.10; 27.05.17
(511) 39 путничке резервације; резервисање места за
путовања; услуге превоза за туристичка разгледања;
организовање превоза за туристичка путовања;
превоз
туриста;
превоз
путника;
путничке
резервације; услуге возача.
41 организовање разгледања у пратњи водича;
организовање обилазака винарија са водичем.
43 услуге агенција за смештај; услуге резервисања
смештаја (хотелски, пансионски); услуге хотела;
пансионке услуге; услуге привременог смештаја;
резервисање привременог смештаја; услуге пријема
за привремени смештај (организовање долазака и
одлазака); услиге мотела; услуге ресторана.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-4
(220) 04.01.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) AXION DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU , Новосадска 157, Бечеј, RS
(540)

41 услуге забаве, наиме, онлајн рачунарске игре за
друге путем глобалних и локалних рачунарских
мрежа; интерактивне рачунарске игре на на
интернету; пружање информација о рачунарским
играма на мрежи и видео играма путем интернета;
интерактивне рачунарске и видео игре за више
играча које се пружају преко глобалне мреже; дизајн
и производња софтвера за сврху забаве, пружање
онлајн савета и стратегија за рачунарске игре.
42 дизајн и производња рачунарских игара, видео
игара и софтвера у забавне сврхе; пружање услуга
рачунарског програмирања.

(531) 09.07.19; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.03; 27.05.13
(511) 30 тестенина; хлеб без квасца; двопек; кекс;
бисквити, суви колачићи; сладни бисквити; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; колачи;
корнфлекс; брашно; хлеб; пецива; пице; пите; птибер кекс; макарони; равиоли; резанци за супу; чипс
(производ од житарица); хлеб не мрвице; грицкалице
на бази житарица; препарати од житарица; векне
хлеба; пшеничне клице за људску исхрану;
високопротеинске плочице од житарица; плочице од
житарица: крекери; хељда прерађена; брашно од
хељде; мусли; храна на бази овса; млевени јечам;
ољуштени јечам; јечмено брашно; кукурузно
брашно; брашно од пшенице, сладолед, палачинке.

(210) Ж- 2021-855
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-667
(220) 16.04.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Зорана Јанковић, Соко Салаш 20, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Александар Прокић, Патријарха
Варнаве 23, 11000, Београд
(540)

T2 TAKE TWO
(511) 9 рачунари; рачунарски хардвер; рачунарски
софтвер; рачунарске игре; софтвер за рачунарске
игре; видео игре; софтвер за видео игре; дискови;
машине и апарати за забавне игре; софтвер за видео
игре за употребу на мобилним телефонима; софтвер
за рачунаре и видео игре за употребу на конзолским
платформама, наиме глобалне комуникационе мреже
који може да се повеже са више играча на путем
интернета; двд, оптички и магнетно-оптички дискови
који садрже рачунарске игре, филмове засноване на
рачунарским играма и садржаје повезане са
рачунарским играма; рачунарски програми за
употребу у прац́ењу статуса различитих корисника
услуга интерактивног играња на мрежи и за
подударање играча на мрежи са другим играчима
свих нивоа вештина; програми за рачунарске игре за
употребу у вези са интерактивним играма за више
играча које се играју преко глобалне комуникационе
мреже; рачунарски програми.
ЗИС / RS / IPO

Nutribiome
(511) 18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за
кућне љубимце које садрже медицинске податке,
одећа за кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-856
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10, 11030, Београд
(540)

Total body Nutribiome
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
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31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве,простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-858
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

VidaNativa
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за
мачке,храна за псе.
(210) Ж- 2021-859
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

VidaSuper
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе
или
животиње,
козметика
за
жовотиње,препарати
за
негу
животиња,осим
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птоизвода за прање животиња,шампони за
животиње(немедицински препарати за негу),
шампони и регенератори за кућне љубимце
(немедицински неветеринарски препарати за негу
животиња).
18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце; напици за животиње;
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве,простирке и
кутије
с
песком
за
животиње,
сламене
простирке,сламнате простирке за животиње,сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-860
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

Craftia Gardia
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке,напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке,посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-861
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, CH
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(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

Craftia Natura
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе
или
животиње,
козметика
за
жовотиње,препарати
за
негу
животиња,осим
птоизвода за прање животиња, шампони за
животиње (немедицински препарати за негу),
шампони и регенератори за кућне љубимце
(немедицински неветеринарски препарати за негу
животиња).
18 огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-862
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

Craftia Harmona
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње(немедицински препарати за негу),
шампони и регенератори за кућне љубимце
(немедицински неветеринарски препарати за негу
животиња).
18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
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Ж
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-863
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, RS
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

HARMONA
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
18 огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне љубимце
у облику штапића, посластице за мачке, јестиве,
посластице за псе, јестиве, простирке и кутије с песком
за животиње, сламене простирке, сламнате простирке за
животиње, сламнате простирке за мале животиње,
струготине од дрвета за простирке за животиње, храна за
јачање животиња, храна за кућне љубимце, храна за
мачке, храна за псе.
(210) Ж- 2021-864
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

CRAFTIA
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
18 огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
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31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-865
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Манић, Војводе Миленка 10,
11030, београд
(540)

KRAFTIA
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
18 огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце
31
напитци за кућне љубимце,напици за
животиње,наоици нза мачке,напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке,посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за
мачке,јестиве,посластице за псе,јестиве,простирке и
кутије
с
песком
за
животиње,сламене
простирке,сламнате простирке за животиње,сламнате
простирке за мале животиње,струготине од дрвета за
простирке
за
животиње,храна
за
јачање
животиња,храна за кућне љубимце,храна за
мачке,храна за псе
(210) Ж- 2021-866
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

DOGSY
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
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прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња.
18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-867
(220) 14.05.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

MYSTICAT
(511) 3 дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
18 огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
31 напитци за кућне љубимце, напици за животиње,
наоици нза мачке, напици за псе, посип за мале
животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(210) Ж- 2021-1032
(220) 09.06.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Петар Арбутина, Витезова Карађорђеве звезде
25, 11160, Београд, RS
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Jaccoled

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамно плава, светло плава, сива.
(511) 9 апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, двд и други дигитални носачи
података; опрема за обраду података; рачунарски
софтвер; апликације за мобилне телефоне; видео
садржаји који се преузимају са интернета (даунлоуд);
електронске публикације; цртани филмови; цд-ром
јединице; хи-фи аудио уређаји; 3д наочаре; цд-идискови [интерактивних компакт дискови]; двд
дискови са снимљеним музичким садржајем; усб
оперативни софтвер; аларми за бебе; апарати за
електронско емитовање; апарати за емитовање,
снимање, пренос или репродукцију звука или слике;
апарати за емитовање, снимање, пренос или
репродукцију звука, података или слике; 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
репродуковање звука; апарати за репродукцију звука
или слике; апарати за складиштење података;
апарати за снимање видео записа; апарати за
снимање звука; апарати за снимање звука или слике;
апарати за снимање звука и слике; апарати за
снимање, пренос или репродукцију звука или слике;
апарати за снимање, пренос или репродукцију звука,
слике и података; апарати и инструменти за наставу;
апарати и инструменти за наставу и обуку; апарати и
инструменти за цртање који су прилагођени за
употребу на рачунарима; 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;
аудиовизуелни апарати за обуку; аудио-дискови;
аудио интерфејси; аудио књиге; аудио монитори за
бебе; аудио-опрема; аудио-појачивачи; аудиопријемници; аудио-траке са музичким садржајем;
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ауто-пуњачи за мобилне телефоне; батерије;
бежични звучници; бежични периферни делови
рачунара; бесплатни софтвер; биоинформатички
софтвер; бициклистичке кациге; ваге за бебе; видео
акцелератори; видео дигитализатори; видео дискови;
видео дискови са снимљеним анимираним
филмовима; видео дискови са снимљеним цртаћима;
видео записи који се могу преузети; видео записи
музичког садржаја; видео записи са музичким
садржајем који се могу преузети; видео и звучне
датотеке које се могу преузети; видео касете са
снимљеним анимираним филмовима; видео сервери;
видео снимци; видео снимци који се могу преузети;
видео филмови; воки-токи; гитарска појачала;
гитарски каблови; говорне ваге; графичке картице;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; графички таблети; двд
плејери; двогледи; дигитална музика која се може
преузети; дигитална музика која се може преузети са
мп3 интернет страница; дигитална музика која се
може преузети са интернета; дигиталне аудио-траке;
дигиталне бележнице; дигиталне књиге које се могу
преузети; дигиталне књиге које се могу преузети са
интернета; дигитални видео снимачи; дигитални
видео
читачи;
дигитални
компакт-дискови;
дигитални мобилни телефони; дигитални процесори
звука; дигитални уређаји за репродукцију аудиотрака; дигитални уређаји за репродукцију звучног
записа; дигитални уређаји за репродукцију музике;
дигитални уређаји за снимање аудио-трака;
дигитални уређаји за снимање звучног записа;
дигитални
уређаји
за
цртање;
дигитални
фотоапарати; диск драјвери за рачунаре; диск
меморије; дискови видео игара; дискови за
рачунарске игре; држачи за коришћење мобилног
телефона без ангажовања руку; држачи за мобилне
телефоне; држачи за телефоне у аутомобилима;
држачи и кутије за компакт-дискове и двд-дискове;
електрични апарати за снимање, пренос и
репродукцију звука и слике; електронска кола и цдром дискови са снимљеним програмима за
аутоматско извођење за електронске музичке
инструменте; електронска кола и цд-ром дискови са
снимљеним програмима за ручне игре на екранима
са течним кристалима; електронске меморије;
електронске новине које се могу преузети;
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
електронске публикације [које се могу преузети] из
база података или са интернета; електронске
публикације [које се могу преузети] које су доступне
на мрежи из базе података или са интернета;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске публикације које су снимљене на
рачунарским медијима; електронске публикације у
форми магазина које се могу преузети; електронски
инструменти за навигацију; електронски новчаници
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који се могу преузимати; електронски симулатори за
спортски тренинг; електронски симулатори за
тренирање спортова (наставни апарати у виду
компјутерског хардвера и софтвера); емотикони за
мобилне телефоне који се могу преузети; заштитна
опрема за главу; заштитне кациге; заштитне кутије за
мп3 плејере; заштитне кутије за електронске читаче;
заштитне кутије за личне дигиталне помоћнике
[пда]; заштитне кутије за мобилне телефоне;
заштитне кутије за паметне телефоне; заштитне
кутије за таблет компјутере; заштитне маске;
заштитне навлаке за паметне телефоне; заштитне
наочаре; заштитне наочаре за љубимце; заштитне
футроле за електронске читаче књига; заштитне
футроле за таблет рачунаре; заштитне футроле и
кутије за таблет рачунаре; заштитни поклопци за
утичнице; заштитни шлемови за бициклисте;
заштитни шлемови за децу; заштитни шлемови за
мотоциклисте; звиждаљке за псе; звуци звона за
телефоне који се могу преузети; звуци звона и
графике за мобилне телефоне који се могу преузети;
звучни записи; звучни записи музичког садржаја;
звучни записи са музичким садржајем; звучни и
видео снимци; звучни процесори; звучни системи
високе верности звука; интегрисани програмски
пакети; интерактивни двд-дискови; интерактивни
забавни софтвер за играње видео игара који се може
преузети; интерактивни забавни софтвер за играње
рачунарских игара који се може преузети;
интерактивни забавни софтвер за рачунаре;
интерактивни компакт-дискови и цд-ром-дискови;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; интерактивни мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни мултимедијални
софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер;
интернет телефони; интерфејси за рачунаре;
интранет сервери; јавно доступни софтвер за
рачунаре; јединице које се постављају на сто или у
ауто а које у себи садрже звучнике који омогућавају
да руке буду слободне при телефонском разговору;
једноножни стативи за фотоапарате; камере за
вожњу уназад; камере за кацигу; камере које се
активирају на покрет; караоке машине; картице за
усб прикључке; картице лојалности; касете видео
игара; касете за видео игре; касете за рачунарске
игре; кациге за виртуелну стварност; кациге за
вожњу скејтборд; кациге за мотоциклисте; кациге за
скејтборд; кациге за сноуборд; кациге за хокеј на
леду; кертриџи за игре за употребу на апаратима за
електронске игре; кертриџи за рачунарске игре;
кинематографски филм, осветљен; књиге снимљене
на диску; књиге снимљене на траци; кодиране
картице лојалности; комјутерски софтвери за
процену потребних ресурса; компакт-дискови;
компакт-дискови, двд-дискови и други медији за
дигитално снимање; компакт дискови [аудио-видео];
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компакт-дискови [аудио и видео]; компакт дискови,
двд и други дигитални носачи података; компактдискови за складиштење звука; компакт-дискови за
складиштење
података;
компакт-дискови
са
музичким садржајем; компактне дигиталне камере;
компјутерски програми за приступање интернету и
коришћење интернета; компјутерски хардвер;
комплети за телефоне за телефонирање без
ангажовања
руку;
комплети
за
хендсфри
телефонирање; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; кофери за фотоапарате и
фотографску опрему; кутије за двд-дискове; кутије за
батерије; кутије за дискете и компакт дискове; кутије
за дискове, обликоване; кутије за компакт-дискове;
кутије за компакт-дискове или двд-дискове; кутије за
наочаре; кутије за наочаре за вид и за наочаре за
сунце; кухињске ваге; кухињски мерачи времена;
лаптоп рачунари; лењири; лични дигитални
асистенти [пда]; магнети; магнети за фрижидере;
магнетни и оптички носачи података; маске за
пливање; маске за роњење; мелодије за мобилне
телефоне које се могу преузимати; мелодије звона,
слике и музика који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; меморијске
картице за машине за видео игре; меморијске флеш
картице; миш [рачунарска периферна опрема];
мобилни телефони; модне наочаре; музичке
датотеке, фајлови, које се могу преузимати; музички
звучни
записи
који
се
могу
преузети;
мултимедијални софтвер снимљен на цд-ромдисковима; мултимедијски фајлови који се могу
преузети; навигациони апарати за возила [путни
рачунари]; навигациони инструменти; наочаре;
наочаре за децу; наочаре за пливање; наочаре за
роњење; наочаре за скијање; наочаре са камером;
образовни рачунарски софтвер; образовни софтвер за
децу; оперативни рачунарски програми, снимљени;
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; опрема за репродукцију звука; паметне
наочаре; паметне наруквице које преносе податке на
друге електронске уређаје; паметне наруквице које
преносе податке на паметне телефоне; паметне
наруквице [мерни инструменти]; паметни сатови;
паметни телефон у облику ручних сатова; паметно
прстење; планери и организатори који се могу
преузети
и
одштампати;
планетаријумски
пројектори; подлоге за "мишеве"; подлоге за хлађење
ноутбук рачунара; помоћни рачунарски програми
који се могу преузети; помоћни рачунарски
софтвери, који се могу преузети; портабл уређаји за
репродукцију музике; потрошачки програми за видео
игре; празне усб флеш меморије; празне усб картице;
предајници за глобалне позиционе системе [гпс];
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преносиви мп3 читачи; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; програми видео игара; програми за
електронске игре; програми за игрице за машине са
видео игрицама на жетоне; програми за
интерактивне видео игре; програми за интерактивне
рачунарске игре; програми за мрежне оперативне
системе; програми за обраду података; програми за
рачунарске игре; програми за рачунарске игре који
се могу преузети; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко интернета; програми за
рачунарске игре који се могу преузети са глобалне
рачунарске мреже; програми снимљени на
електронским колима за апарате за забаву са
екранима од течних кристала; производи из
категорије рачунарског софтвера; рачунари и
наставни приручници у електронском формату који
се продају као целина; рачунарске игре које се могу
преузети; рачунарске периферије и опрема;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски алати за развој софтвера;
рачунарски апликативни софтвер за мобилне
телефоне; рачунарски графички софтвер; рачунарски
кориснички приручници у електронском облику који
се могу преузети; рачунарски мишеви; рачунарски
програми за коришћење интернета и светске мреже;
рачунарски програми за обраду дигиталних
музичких датотека; рачунарски програми за
уређивање слика, звука и видео снимака; рачунарски
програми и софтвер; рачунарски програми и софтвер
за обраду слика; рачунарски програми и софтвер за
обраду слика који се користе за мобилне телефоне;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми [софтвер]; рачунарски софтвер
за омогућавање преноса фотографија на мобилне
телефоне; рачунарски софтвер за организовање и
прегледање дигиталних слика и фотографија;
рачунарски
софтвер
за
побољшавање
аудиовизуелних
могућности
мултимедијалних
апликација; рачунарски софтвер за пренос звучних и
видео порука; рачунарски софтвер за симулацију у
две или три димензије за употребу у пројектовању и
развоју индустријских производа; рачунарски
софтвер за стварање и уређивање музике и звукова;
рачунарски софтвери за блокчејн технологију;
рачунарски софтвер који се може преузети;
рачунарски софтвер преузет са интернета;
рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; рачунарски
стилуси; роботи за наставу; ронилачке маске;
рукавице за виртуелну стварност; селфи штапови
[ручни моноподи]; сервери за рачунарске мреже;
симулатори вожње за потребе вежбе; симулатори
летења; симулатори управљања и контроле возила;
слушалице за коришћење мобилног телефона без
ангажовања руку; слушалице за мобилне телефоне;
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слушалице за музику; слушалице са микрофоном за
рачунаре; смартфони [паметни телефони]; снимљени
видео-дискови и траке; снимљени компакт дискови;
софтвер; софтвер за видео игре; софтвер за
виртуелну
реалност;
софтвер
за
графичко
корисничко окружење (интерфејс); софтвер за
електронске игре; софтвер за електронске игре за
бежичне уређаје; софтвер за електронске игре за
мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за
ручне електронске уређаје; софтвер за игре
виртуелне реалности; софтвер за компоновање
музике; софтвер за обраду слика, графика и текстова;
софтвер за рачунарске игре и упутства у
електронском формату који се продају заједно;
софтвери за паметне телефоне; софтвери за
препознавање гласа; софтвери за препознавање лица;
софтвери за препознавање покрета; софтвери за
препознавање слике; софтвери за размену инстант
порука; софтвери за рачунарске игре, који се могу
преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени;
софтвери за рачунарство у облаку који се могу
преузети; софтвери и апликације за мобилне уређаје;
софтвер проширене стварности; софтвер проширене
стварности за употребу у мобилним уређајима;
стрипови који се могу преузети; торбе за лаптопове;
торбе за мобилне телекомуникационе уређаје; торбе
за ношење лаптопова; торбе за портабл уређаје за
репродукцију музике; торбе и навлаке за мобилне;
торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбице за
мобилне; торбице за мобилне телефоне; торбице за
мобилне телефоне од тканине или текстилног
материјала; уграђени оперативни софтвер; унапред
снимљене дигиталне аудио траке; унапред снимљене
музичке аудио траке; унапред снимљене музичке
видео траке; унапред снимљени цд-и-дискови
[интерактивни компакт дискови]; унапред снимљени
цд-ром-ови; унапред снимљени двд-дискови;
унапред снимљени двд-дискови за вежбе; унапред
снимљени аудио дискови; унапред снимљени видеодискови; унапред снимљени видео садржаји; унапред
снимљени кинематографски садржаји; унапред
снимљени кинематографски филмови; унапред
снимљени компакт дискови; унапред снимљени
музички видео записи; унапред снимљени музички
компакт дискови; футроле за двогледе; футроле за
дечије наочаре; футроле за мобилне телефоне од
коже или од имитације коже; футроле за паметне
телефоне; футроле за сунчане наочаре; футроле за
сунчане наочаре и за заштитне наочаре; футроле за
таблет рачунаре; футроле за телефоне; футроле за
уређаје за сателитско навођење; футроле за уређаје
за складиштење музике; футроле за уређаје за
складиштење података; футроле и навлаке за мп3
уређаје; џубокс, музички; штапови за сликање
селфија за употребу са паметним телефонима.
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16 акварел боје; албуми; албуми за бебе; албуми за
самолепљиве сличице; бележнице; бележнице за
диктирање; бележнице за писање; бележнице за
скицирање; бележнице, нотеси; белетристичке
књиге; беџеви од картона; билтени са вестима
[штампани
материјал];
билтени
[штампани
материјал]; блокови за записивање; брисачи за беле
табле; бројеви [штампарски]; брошуре; ваљци за
кућно фарбање; ваучери; вежбанке; вежбанке
[празне]; визит карте; визит картице; вишенаменске
пластичне кесе; водене боје [сликарске]; водене боје,
сликарске; водоотпорни папир; воштане боје;
воштане бојице; вреће за микроталасно кување;
врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за
паковање; врећице [коверте, кесице] од папира за
паковање; врећице [коверте, кесице] од пластике за
паковање; географски лексикони; глина за
моделирање за децу; глобуси; годишњи планери;
графички отисци; гумени печати; дечије радне
свеске; дечије сликовнице; дечији комплет папира за
ликовно; дидактичке картице [наставни материјали];
дијаграми; дневне новине; дописнице, разгледнице;
држачи за кистове; држачи за обичне и хемијске
оловке; електрични зарезачи за оловке; електронске
писаће машине; енциклопедије; зарезачи за оловке,
електронски и неелектронски; заштитне корице за
књиге; звездани глобуси; зидне карте; илустрације;
илустроване зидне мапе; илустроване зидне мапе за
образовне потребе; илустровани нотеси; илустровани
романи; интерактивне едукативне књиге за децу;
исписи у облику слика; календари; карте; картице за
писање кратких порука; картице са универзалним
поздравима; картонске етикете; картонске или
папирне кутије за поклоне; картонске или папирне
кутије за поклоне за забаве; каталози; каталози за
куповину од куће; кесе за посуде за посип за кућне
љубимце које могу да се скину; књиге; књиге за
децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге
на преклоп са тродимензионалним сликама; књиге са
песмама или нотама; коверте; колекционарске
сличице; комплети за цртање; корице за пасоше;
корице књига; креда за писање; креда за школске
табле; кутије за оловке; кутије за пице од картона;
кутије са бојама [школски материјал]; лењири за
цртање; лепак са шљокицама за канцеларијску
употребу; лепљива слова и бројеви од винила; летци,
флајери; леци;
љубавни романи;
магазини
[периодични]; магнетне табле за распореде
активности и састанака; мале школске табле;
маркери за књиге; маркетиншки леци; материјали за
моделирање; материјали и масе за моделирање за
децу; мотивацијске картице; музичке честитке,
разгледнице;
музички
магазини;
налепнице;
налепнице за бранике аутомобила; наруџбенице;
наставни водичи; несесери са прибором за писање;
новине; новински стрипови [штампани материјал];
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новчанице; нотеси; обележивачи за књиге; образовне
књиге; образовне публикације; обрасци за
наручивање за куповину од куће; обрасци за
прецртавање; оловке за бојење лица; оловке за
сликање; оловке за цртање; оловке од дрвеног угља;
оловке са гумицама; оловке са мастилом; омотачи за
вежбанке; омотачи за флаше од картона или папира;
омоти за документа [канцеларијски материјал];
омоти за саксије од папира; омоти за чековне
књижице; опрема за игрице за играње улога у виду
приручника; отварачи за писма; отисци настали
ситоштампом; отисци са ликовима из цртаних
филмова; палете за сликаре; памфлети; папир; папир
за коверте; папир за копирање; папир за кућне
потребе; папир за моделирање; папир за писање и
коверте [папирна галантерија]; папир за публикације;
папир за радиограме; папир за разгледнице; папир за
репродукције; папир за увијање; папир за
укоричавање књига; папир за умотавање поклона;
папир за употребу у индустрији графичке уметности;
папир за употребу у производњи кесица за чај; папир
за употребу у производњи тапета; папир за цртање;
папирне декорације за забаве; папирне или
пластичне кесе за ноћ вештица; папирне или
пластичне кесице за поклоне; папирне и пластичне
кесе за намирнице; папирне кесе; папирне марамице;
папирне портикле за бебе; папирне траке; папирни
амблеми; папирни плакати; папирни подметачи за
кутије за љубимце; папирни убруси за руке; папирни
украси за забаве; папирни украси за колаче; папирни
филтери за апарате за кафу; папирни филтери за
кафу; папир са заглављем за писма; пастелне бојице;
пастелне бојице [креде у боји]; патроне за наливпера;
патроне за пенкала; пера; периодичне публикације;
пернице за обичне и хемијске оловке; пернице за
оловке; печати; плакати од папира; пластика за
моделирање;
пластификатори
докумената
за
канцеларијску употребу; пластична фолија за
паковање; пластична фолија за умотавање хране;
пластичне вреће за постављање кутија с песком за
мачке; пластичне кесе за куповину; пластичне кесе за
одлагање доњег веша; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластичне фолије;
пластични омоти; подлоге за
урамљивање
фотографија; подметачи за пивске чаше; подупирачи
за књиге; позивнице; поједностављени џепни водичи
[штампани материјал]; портикле од папира; портикле
са рукавима, папирне; постери; правоугаони лењири
за цртање; празни дневници; прекривачи столова од
папира; приручници; приручници за обуку;
приручници за употребу музичких синтисајзера;
приручници за употребу опреме за вежбање;
приручници за употребу рачунара; приручници за
цртање; приручници са упутствима; приручници са
упутствима за наставне потребе; проспекти; путне
мапе; путописи; разгледнице; распореди догађања за
ЗИС / RS / IPO
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посебне
прилике;
рачунарски
приручници;
регистратори; речници; рођенданске честитке;
роковници; ролне тоалет папира; романи; свеске;
свеске за вежбање рукописа; свеске од папира;
свеске са спиралним повезом; светлећи папир;
секачи за цд за кућну и канцеларијску употребу;
сетови хемијских оловака у боји; скице; сликарска
платна за уметнике; сликарске оловке; сликарске
четкице; сликарски блокови; сликарски комплети за
децу; сликарски комплети за уметнике; сликарски
папир; сликарски штафелаји; сликарско платно;
сликовнице; слова и бројеви са лепљивом полеђином
[канцеларијски прибор]; софтвери и програми за
обраду података у штампаном облику; споменари;
споменари за бебе; споменари [фото албуми];
стрипови; стрипови [штампани материјал]; табле за
цртање; тврде пернице за обичне и хемијске оловке;
тврде пернице за оловке; телефонски именици;
техничке оловке; т-лењири за цртање; торбице за
прибор за писање; тродимензионални модели за
образовне потребе; туристички водичи; угаони
лењири за цртање; угаоници за цртање; угломери као
инструменти за цртање; узорци за плетење; украси за
оловке; украсне налепнице за ђонове ципела; украсне
налепнице за кациге; украсне папирне заставице;
укрштене речи; улазнице; уметничка дела од
картона; уметничка дела од папира; уметничке
слике; уметничке четкице; уметнички материјали;
уметнички материјали за моделирање; упутства;
упутства за рачунарске игре; упутства за рачунарске
програме; упутства за употребу рачунара; уџбеници;
фасцикле за документа; фломастери; формулари
[штампани]; фотографије штампане; фотографски
албуми; футроле за пасоше; футроле за свеске;
футроле и држачи за пасош; хемијске оловке;
хигијенски папирни убруси за руке; цртежи;
часописи о рачунарима; честитке за годишњицу;
честитке за празнике; честитке за специјалне
прилике; честитке на преклоп са тродимензионалним
сликама; честитке, разгледнице; четкице за сликаре;
џепни нотеси; џепни роковници; шаблони за
украшавање хране и напитака; шаблони за фарбање;
шаблони за цртање; шестари; школска опрема
[свеске и прибор за писање]; школске табле;
штампана упутства за употребу; штампане брошуре;
штампане
етикете
за
пртљаг;
штампане
информативне картице; штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области
музичког образовања; штампане музичке партитуре;
штампане мустре за кројење; штампане периодичне
публикације; штампане периодичне публикације о
музици; штампане периодичне публикације о
представама; штампане периодичне публикације о
филму;
штампане
публикације;
штампане
публикације у вези са компјутерима; штампане
честитке
са
похрањеним
електронским
ЗИС / RS / IPO

Ж
информацијама; штампани амблеми; штампани
билтени; штампани визуелни прикази; штампани
информативни леци; штампани материјали за обуку;
штампани материјали за подучавање; штампани
наставни
материјали;
штампани
образовни
материјали; штампани приручници; штампани
приручници са образовним методама; штампани
промотивни материјали; штампани роковници;
штампани сертификати; штампани сертификати за
награде; штампани флајери.
18 кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
24
текстил и замене за текстил; тканине за
домаћинство.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли; украси за јелке; апарати за видео игре.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; производња,
продукција и дистрибуција рекламних видео
садржаја; услуге продаје унапред снимљених
музичких и видео садржаја који се могу преузети
преко интернет продавнице; дељење реклама за
друге преко интернета; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
огласног простора преко интернета; услуге
велепродаје везане за музичке садржаје који се могу
преузимати са интернета; услуге велепродаје
електронских издања који се могу преузети са
интернета; услуге велепродаје музичких садржаја
који се могу преузимати са интернета; услуге
компјутеризоване продаје на мало преко интернета;
услуге
компјутеризованог
наручивања
преко
интернета; 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 продаје гардеробе преко интернет
продавница.
38
аудио, видео и мултимедијско емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; аудио емитовање; аудио емитовање путем
интернета; аудио емитовање путем интернета и
других комуникацијских мрежа; аутоматски пренос
дигиталних података путем телекомуникацијских
канала; бежични електронски пренос информација;
бежични пренос података путем дигиталне мобилне
телефоније; бежично емитовање; видео емитовање;
видео емитовање и пренос кинематографских
филмова и филмова путем интернета; видео
емитовање путем интернета; видео пренос путем
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дигиталних мрежа; видео стриминг филмова
независне филмске продукције; дигитални пренос
података; дигитални пренос података путем
интернета; дигитални трансфер података; дигитално
аудио емитовање; достава дигиталне музике путем
телекомуникација; електронска размена порука
путем линија за ћаскање, причаоница и интернет
форума; електронски пренос аудио, видео и осталих
података
и
докумената
између
рачунара;
електронски пренос звука, слика и других података и
информација свих врста; електронски пренос звука,
слика и других података и информација свих врста
путем интернета; електронски пренос и поновни
пренос звука, слике, докумената, порука и података;
електронски пренос и стриминг дигиталних
медијских садржаја за друге путем глобалне и
локалне рачунарске мреже; електронски пренос
слика, фотографија, графичких слика и илустрација
путем глобалне рачунарске мреже; емитовање аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; емитовање аудио-визуелних садржаја
путем интернета; емитовање видео записа путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
емитовање видео и аудио програма путем интернета;
емитовање видео и аудио садржаја путем интернета;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање и пренос радијских програма; емитовање
и пренос телевизијских програма; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању; емитовање мултимедијалних садржаја
путем интернета; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; емитовање програма
путем интернета; емитовање радио и телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма који се
плаћају по гледању; емитовање телевизијских
програма коришћењем телевизијских услуга видеа на
захтев и плаћања по гледању; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
емитовање филмова и телевизијских програма путем
услуге видео садржаја на захтев; емитовање
филмских и телевизијских садржаја или програма,
укључујући
на
интернету,
на
мобилним
комуникацијским мрежама и другим медијима;
интерактивна испорука видео записа путем
дигиталних мрежа; интерактивни пренос видео
записа путем дигиталних мрежа; испорука дигиталне
музике електронским преносом; истовремено
телевизијско
емитовање
путем
глобалних
комуникацијских мрежа, интернета и бежичних
мрежа; кабловски пренос звукова, слика, сигнала и
података; комуникацијске услуге које се пружају
путем интернета; мултимедијално емитовање путем
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интернета;
мултимедијско
емитовање
путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
омогућавање корисничког приступа информацијама
на интернету; омогућавање корисничког приступа
претраживачима;
омогућавање
приступа
електронским продавницама [телекомуникације];
омогућавање приступа електронском тржишту
[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа интернет порталима који нуде програме
видео програма на захтев; омогућавање приступа
интернет страницама са дигиталном музиком;
омогућавање приступа мултимедијалним садржајима
на интернету; омогућавање приступа платформама за
електронску трговину на интернету; омогућавање
приступа платформама на интернету, као и на
мобилном интернету;
омогућавање
приступа
порталима за дељење видео садржаја; омогућавање
приступа порталима на интернету; омогућавање
приступа форумима на интернету; онлајн пренос
података; пренос аудио, видео садржаја и података
путем кабловске мреже, сателита, рачунарских
мрежа, телефонских линија и исдн линија; пренос
аудио и видео садржаја кабловским путем; пренос
аудио и видео садржаја путем исдн линија; пренос
аудио и видео садржаја путем интернета; пренос
аудио и видео садржаја путем рачунарских мрежа;
пренос аудио и видео садржаја путем сателита;
пренос аудио података; пренос аудио података путем
интернета; пренос аудио садржаја; пренос аудио
садржаја путем интернета; пренос видео података;
пренос видео података путем интернета; пренос
видео порука; пренос видео садржаја; пренос видео
садржаја на захтев; пренос видео садржаја путем
интернета; пренос видео садржаја, филмова, слика,
текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос дигиталне музике; пренос
дигиталних аудио и видео садржаја преко глобалне
рачунарске мреже; пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и
покретних слика, текста и података; пренос,
емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја,
непокретнх и покретних слика, текста и података у
реалном времену; пренос звука и визуелних записа
путем мрежа; пренос звука и слика између мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика
путем интерактивних мултимедијалних мрежа;
пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глбалне рачунарске мреже
или интернета; пренос информација и података
путем интернета; пренос информација, укључујући
интернет странице, рачунарске програме и било које
друге податке; пренос мултимедијалног садржаја
путем интернета; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека; пренос података, аудио,
видео и мултимедијалних датотека, укључујући
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датотеке које се могу преузимати и датотеке које се
преносе стримингом преко глобалне рачунарске
мреже; пренос подкаст садржаја; пренос порука
путем интернета; пренос програма рекламног
садржаја и медијског вида комуникације рекламног
саджаја путем дигиталних комуникационих мрежа;
пренос садржаја који су створили корисцници путем
интернета;
пренос
стримованог
звука
и
аудиовизуелних снимака путем интернета; пружање
приступа
интернет
порталима;
пружање
телекомуникационог приступа видео и аудио
садржају; радијско емитовање путем интернета;
сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике,
сигнала и података; стриминг аудио, визуелног и
аудио-визуелног
материјала
путем
глобалне
рачунарске мреже; стриминг аудио садржаја;
стриминг видео садржаја; стриминг [проток] аудио и
видео материјала на интернету; стриминг [проток]
аудио материјала на интернету; стриминг [проток]
видео материјала на интернету; стриминг [проток]
података; телекомуникацијске услуге које се пружају
путем
интернета,
интранета
и
екстранета;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
интернет платформи и портала; услуге аудио и видео
емитовања садржаја путем интернета; услуге видео,
аудио и телевизијског стриминга; услуге видео
стриминга независних филмова и кинематографских
филмова путем интернета; услуге дигиталног
преноса аудио и видео података; услуге емитовања;
услуге
емитовања
и
омогућавање
телекомуникацијског приступа видео и аудио
садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев
путем интернета; услуге емитовања и омогућавање
телекомуникацијског
приступа
фимовима
и
телевизијским прогамима пружањем услуга видео
садржаја
на
захтев;
услуге
интерактивне
комуникације; услуге интернета и дигиталног
преноса за аудио, видео или графичке податке;
услуге интернетског емитовања; услуге преноса
видео садржаја на захтев које се пружају путем
нтернета; услуге преноса и комуникације видео и
аудио записа; услуге преноса телевизије путем
интернета [иптв]; услуге стриминга телевизијских
садржаја; услуге телевизијског емитовања за
мобилне телефоне.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; услуге филмских
студија и филмске и видео продукције; производња
филмова, организовање филмских пројекција;
дистрибуција филмова и видео садржаја; производња
и организовање позоришних представа; електронско
издаваштво; услуге онлајн игара; пружање услуга
компјутерских игрица; омогућавање коришћења
онлајн видео записа, који се не могу преузимати;
продукција звучних и видео снимака; продукција
звучних, музичких и видео снимака; продукција и
ЗИС / RS / IPO
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дистрибуција музичких, филмских и видео снимака;
продукција и презентација аудио и видео снимака, и
покретних и непокретних слика; производња аудио и
видео записа; производња видео записа; монтажа
видео снимака; пружање филмске, телевизијске и
музичке видео забаве путем интерактивних интернет
страница; снимање, продукција и дистрибуција
кинематографских, видео и аудио снимака, радио и
телевизијских
програма;
услуге
анимације
специјалних ефеката за филм и видео записе; услуге
монтаже аудио и видео записа; услуге повезане са
видео аркадним играма; услуге продукције музичких
видео спотова; услуге снимања аудио и видео
садржаја; услуге филмске, музичке, спортске, видео
и позоришне забаве; издавачке услуге за дигиталну
видео, аудио и мултимедијалну забаву; продукција
аудио мастер снимака; продукција филмова као и
аудио-визуелних и телевизијских програма; снимање
и продукција аудио садржаја.
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.програмирање видео игара; програмирање
софтвера за видео игрице; хостинг мултимедијалног
образовног садржаја.
(210) Ж- 2021-1183
(220) 06.07.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Здравко Бркић, Славољуба Вуксановића 20,
11000, Раковица-Београд, RS
(740) Александар Дојчиновић, Коларчева 5, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.22
(511) 41
пружање услуга у области забаве и
разоноде; спортске и културне активности;
организовање и вођење радионица (обука).
(210) Ж- 2021-1192
(220) 08.07.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
25220, Црвенка, RS
(740) Реља Мирков, Патријарха Јоаникија 14, 11000 Београд
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(210) Ж- 2021-1600
(220) 15.09.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291,
37000, Крушевац, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(540)

(531) 05.07.06; 08.07.25; 19.03.05; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
(591) жута, љубичаста, наранджаста, светло браон,
бела, црвена.
(511) 30 штапићи пуњени кикирикијем.
(210) Ж- 2021-1225
(220) 13.07.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Industrija smrznute hrane Frikom DOO,
Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 08.01.18; 18.04.11; 19.03.03; 25.07.21;
27.05.01; 27.05.10
(591) плава, бела, црвена, розе, зелена, црна, браон.
(511) 16
картонске и пластичне амбалаже.
30 сладоледи, сладоледи на штапићу.

(531) 02.07.18; 02.07.19; 07.01.08; 17.01.07; 25.01.01;
25.01.05; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.15
(591) браон, златна, бела, црна, сива, беж
(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- 2021-1626
(220) 21.09.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) ЗЗ Агродунав, Прохора Пчињског 104,
25255, Каравуково, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1365
(220) 03.08.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Катић Емилија, Ресавска 38б, 11000, Београд, RS
(740) Moravčević, Vojnović i partneri Advokatsko
ortačko društvo, Булевар Војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд
(540)

M-ISHKA
(511) 18 кожне женске торбе [ручне торбе]; кожне
торбице; кожни новчаници.
25 обућа.кожне ципеле. обућа по наруџбини.
35 услуге малопродаје и велепродаје за обућу;
услуге онлајн велепродаје ообуће; услуге онлајн
малопродаје обуће.
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(531) 05.01.05; 05.01.16; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.19;
25.07.21; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 29 џем од трешње; компот од трешње; слатко
од трешње; пекмез од трешње; сушена трешња.
30 чај од трешње.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/12
Intellectual Property Gazette 2021/12
31 свежа трешња.
32 воћни сок од трешње.
33 ракија од трешњеликер од трешње.
(210) Ж- 2021-1696
(220) 04.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(300) 018461034 26.04.2021. EM.
(731) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Governance Services
(Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO
Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.09; 24.15.07; 24.15.21; 24.17.03;
26.04.11; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна, бела
(511) 35
оглашавање; консултације у вези са
избором особља; рачуноводство; помоћ у пословном
управљању;
тражење
спонзорства;
услуге
малопродаје
или
велепродаје
у
вези
са
фармацеутским, ветеринарским и санитарним
препаратима
и
медицинским
материјалима;
маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце
роба
и
услуга;
систематизација
информација у компјутерским базама података.
(210) Ж- 2021-1697
(220) 04.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(300) 90/647320 15.04.2021. US.
(731) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Ozannes Corporate
Services, 94 Solaris Ave, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.09; 24.15.07; 24.15.21; 24.17.03; 26.04.11;
26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела
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(511) 5
фармацеутски препарати за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
хемијско-фармацеутски препарати за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
лекови у облику фармацеутских препарата за
медицинску употребу за лечење и превенцију
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; биолошки препарати
за медицинску употребу за лечење и превенцију
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; хемијски препарати за
фармецеутске сврхе за лечење и превенцију канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; лекови за људску
употребу за лечење и превенцију канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; хемијски препарати за
медицинску употребу за лечење и превенцију
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; фармацеутски
препарати за убризгавање код лечења и превенције
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; непрерађени лекови у
облику фармацеутских препарата за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биохемијски препарати за медицинску употребу код
лечења и превенције канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења.
40 услуге производње по мери у облику хемијске
обраде и производње лекова и фармацеутских
препарата за лечење канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења.
42 истраживање и развој нових производа за друге;
технолошко истраживање у области канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења
и
заразних
обољења;
хемијско
истраживање; спровођење клиничких испитивања за
друге
у
лечењу
канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биолошко истраживање; контрола квалитета у
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лечењу канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
електронско похрањивање података; испитивање
материјала; услуге рачунарства у облаку са
софтвером за употребу у управљању базама
података, обради текста, управљању табелама,
праћењу;
услуге
дизајнирања
паковања.
44 услуге телемедицине; здравствена нега; услуге
опоравка код куће; услуге салона лепоте; услуге
физикалне терапије; баштованство; ветеринарске
услуге; здравствено саветовање; фармацеутско
саветовање, наиме, давање фармацеутских савета;
изнајмљивање санитарних инсталација.
(210) Ж- 2021-1698
(220) 05.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(300) 018461025 26.04.2021. EM.
(731) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Governance Services
(Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO
Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.09; 24.17.03; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.24;
29.01.06
(591) сива, бела
(511) 35
оглашавање; консултације у вези са
избором особља; рачуноводство; помоћ у пословном
управљању;
тражење
спонзорства;
услуге
малопродаје
или
велепродаје
у
вези
са
фармацеутским, ветеринарским и санитарним
препаратима
и
медицинским
материјалима;
маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце
роба
и
услуга;
систематизација
информација у компјутерским базама података.
(210) Ж- 2021-1699
(220) 05.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(300) 90/647331 15.04.2021. US.
(731) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Ozannes Corporate
Services, 94 Solaris Ave, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
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(540)

(531) 01.01.09; 24.17.03; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) 5 фармацеутски препарати за лечење и превенцију
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног артритиса, кардиоваскуларних обољења и
заразних обољења; хемијско-фармацеутски препарати за
лечење и превенцију канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
лекови у облику фармацеутских препарата за
медицинску употребу за лечење и превенцију канцера,
аутоимуних и инфламаторних обољења, реуматоидног
артритиса, кардиоваскуларних обољења и заразних
обољења; биолошки препарати за медицинску употребу
за лечење и превенцију канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
хемијски препарати за фармецеутске сврхе за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења, реуматоидног артритиса, кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; лекови за људску
употребу за лечење и превенцију канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
хемијски препарати за медицинску употребу за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења, реуматоидног артритиса, кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; фармацеутски препарати
за убризгавање код лечења и превенције канцера,
аутоимуних и инфламаторних обољења, реуматоидног
артритиса, кардиоваскуларних обољења и заразних
обољења; непрерађени лекови у облику фармацеутских
препарата за лечење и превенцију канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биохемијски препарати за медицинску употребу код
лечења и превенције канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења.
40 услуге производње по мери у облику хемијске
обраде и производње лекова и фармацеутских
препарата за лечење канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења.
ЗИС / RS / IPO
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42 истраживање и развој нових производа за друге;
технолошко истраживање у области канцера,
аутоимуних и инфламаторних обољења, реуматоидног
артритиса, кардиоваскуларних обољења и заразних
обољења;
хемијско
истраживање;
спровођење
клиничких испитивања за друге у лечењу канцера,
аутоимуних и инфламаторних обољења, реуматоидног
артритиса, кардиоваскуларних обољења и заразних
обољења; биолошко истраживање; контрола квалитета у
лечењу канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења, реуматоидног артритиса, кардиоваскуларних
обољења
и
заразних
обољења;
електронско
похрањивање података; испитивање материјала; услуге
рачунарства у облаку са софтвером за употребу у
управљању базама података, обради текста, управљању
табелама, праћењу; услуге дизајнирања паковања.
44 услуге телемедицине; здравствена нега; услуге
опоравка код куће; услуге салона лепоте; услуге
физикалне терапије; баштованство; ветеринарске
услуге; здравствено саветовање; фармацеутско
саветовање, наиме, давање фармацеутских савета;
изнајмљивање санитарних инсталација.
(210) Ж- 2021-1813
(220) 22.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU PIN AN 2009
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Јурија Гагарина
87/88, 11070, Нови Београд, RS
(540)

EBELOVE FASHION
(511) 25 капе, рукавице, шалови, поткошуље, гаће,
грудњаци, мајице, џемпери, прслуци, ролке,
дуксерице, капути, мантили, сукње, панталоне,
фармерке, тренерке, пиџаме, купаћи костими, купаће
гаће, кошуље, чизме, патике, ципеле, сандале.
(210) Ж- 2021-1823
(220) 25.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) USD CABLE Друштво за завршне радове у
грађевинарству трговину и услуге д.о.о. Београд,
Рамаданска 65, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драгана Тасић, Стојана Протића 48/6,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 05.01.05; 05.01.15; 05.01.16; 05.03.13; 05.07.01;
05.07.13; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.07.01
(511) 33
алкохолна пића изузев пива.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-1825
(220) 25.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Privredno društvo Foundcenter Investment
GmbH, Schönhauser Allee 59b, Berlin, DE
(740) Милкица Прерадовић, адвокат, Кнеза Милоша
64, Београд-Савски венац
(540)

(531) 26.03.23; 26.11.06; 26.11.25; 26.13.25; 26.15.25;
27.01.01; 27.01.25; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива
(511) 35 услуге оглашавања и маркетинга нарочито,
објављивање
рекламних
текстова,
анализа
истраживања тржишта и података о оглашавању у
циљу пружање стратегија и увида за оглашавање и
маркетинг,
креирање,
писање,
уређивање,
објављивање и дистрибуција рекламног материјала,
укључујући текстове, визуелне материјала и
садржаје, припремање аудиовизуелних презентација
за
употребу
у
оглашавању,
продукција,
постпродукција,
уређивање,
објављивање
и
дистрибуција рекламних материјала, изнајмљивање и
куповина времена за оглашавање и простора за
оглашавање на свим средствима и медијима за
комуникацију за друге, услуге рекламних агенција.
38 услуге телекомуникација; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос
порука и слика посредством рачунара; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
пренос факсимилом; пружање информација у
области
телекомуникација;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; изнајмљивање
времена приступа глобалним рачунарским мрежама;
изнајмљивање телекомуникационе опреме; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; телеграфске услуге;
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телефонске услуге; емитовање телевизијских програма;
телекс услуге; пренос дигиталних датотека; пренос
честитки путем интернета; пренос телеграма; услуге
говорне
поште;
бежично
емитовање;
услуге
телекомуникационог
портала;
телекомуникационе
услуге које се пружају путем платформи и портала на
интернету и других медија; мобилне телекомуникационе
мрежне услуге; телекомуникационе услуге фиксне
телефоније; омогућавање приступа широкопојасним
телекомуникационим услугама; услуге бежичне
комуникације;
услуге
дигиталне
комуникације;
омогућавање приступа телевизији са интернет
протоколом; омогућавање приступа интернету; услуге
електронске поште и текстуалних порука; пружање
информација
о
телекомуникацијама
путем
телекомуникационих мрежа; услуге провајдера мреже,
наиме најам, изнајмљивање и руковање временом
приступа мрежама података и базама података, нарочито
Интернету; пружање телекомуникационих услуга у виду
управљања мрежом; омогућавање веза електронске
комуникације; услуге усмеравања и повезивања
телекомуникација; информативне и саветодавне услуге у
вези с наведеним услугама које се пружају путем
телекомуникационе мреже.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; изнајмљивање
филмова; услуге режирања и продукције филмова, осим
рекламних филмова; продукција радио и телевизијских
програма; телевизијска забава; приказивање филмова у
биоскопима; режирање филмова, осим рекламних
филмова; услуге монтаже видео записа за
манифестације; дистрибуција филмова; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе;
монтажа видеотрака.
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; информативне и
саветодавне услуге у вези с технолошким услугама
које се пружају путем телекомуникационих мрежа.
45 правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица; услуге друштвеног
умрежавања; услуге онлајн друштвених мрежа.
(210) Ж- 2021-1835
(220) 27.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, ул. Матије
Гупца бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Axera
(511) 5 арипипразол таблета за медицинско лечење.
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(210) Ж- 2021-1836
(220) 27.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, ул. Матије
Гупца бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Tikalor
(511) 5
лечење.

тикагрелор филм таблета за медицинско

(210) Ж- 2021-1837
(220) 27.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE 198081674 , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PLUS VIBRANT BLUE
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани
дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за
дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре,
цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче;
упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за
пушаче; папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери
за цигарете; џепне машинице за мотање цигарета;
ручне машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају.
(210) Ж- 2021-1849
(220) 27.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

KEEP THE WORLD
ADVENTUROUS FOREVER
(511) 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
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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; 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; каросерије возила; мењачи за копнена
возила; делови возила, наиме, визири за
ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за
заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке
руке; делови возила, наиме, куглични зглобови;
делови возила, наиме, носачи вешања; делови
возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни
делови вентила за гуме возила; делови за копнена
возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе
ЗИС / RS / IPO
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као саставни део возила; погонске осовине за
копнена возила; кочионе сајле за 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, еквилајзери; 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; 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; ручице за мигавце за
возила; чепови за резервоаре за копнена возила;
прекривачи за регистарске таблице за возила; панели
за врата возила; кровне тенде прилагођене за употребу
на возилима; делови возила за рекреативне сврхе,
наиме јединице за кување и судопере; делови за
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возила, наиме структурна кућишта за држање
јединица за кување, судопере и јединице за
складиштење; аутомобилски структурни делови,
наиме самозаптивајући танкови за чување воде;
аутомобилски структурни делови, наиме пртљажник,
карго јединице и јединице за складиштење; јединице
за складиштење терета посебно прилагођење
камионима и теренским возилима; подлоге
прилагођене за пртљажни део возила.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
кацеларијски
послови;
руковање
електричним батеријским системима који се састоје од
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; услуге салона за копнена возила и возила;
малопродајне радње, аутлет продавнице и привремене,
”поп-уп” продавнице у области копнених возила и
возила; услуге пословног саветовања, наиме, пружање
помоћи у изради пословних стратегија; консултације у
области енергетске ефикасности у погледу соларне и
обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у
вези са куповином и консалтинг услуга купцима у вези
са куповином копнених возила; онлајн пружање услуга
именика у вези са информацијама о возилима и
станицама за пуњење; услуге управљања горивом за
возне паркове; услуге управљања возним парком у виду
праћења возила возног парка у комерцијалне сврхе.
36
услуге осигурања; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
носиоца
осигурања;
финансијске услуге; услуге везане за непокретности,
наиме изнајмљивање и управљање индустријском
својином за друге.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња бежично
повезаних електричних батеријских уређаја и
саветовање у вези са тим, за складиштење и пражњење
ускладиштене електричне енергије за стабилизацију и
испуњавање потреба за електричном енергијом и
циљева њеног коришћења; пружање услуга одржавања
и поправки возила; консултације о поправци возила;
консултације о одржавању возила; услуге пуњења
батерија возила; услуге прилагођавања возила, наиме,
израда возила према жељама купца; услуге станице за
пуњење возила; поправка и одржавање возила; детаљно
чишћење возила; сервисне станице за возила; фарбање
возила; услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; машине за производњу, склапање или
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поправку возила; дизајн, развој и производња
специјализованих електричних аутомобилских возила;
одржавање, сервис и поправка специјализованих
електричних аутомобилских возила.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања; лизинг моторних
возила; услуге дељења аутомобила; услуге дељења
вожње; превоз и складиштење возила; изнајмљивање
возила; услуге вожње возилима; вуча возила; услуге
изнајмљивања
возила;
резервисање
најма
аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме услуге
вуче, повлачења витлом и услуге доставе кључева;
планирање руте путања.
41 образовање; пружање обуке; разонода; спортске и
културне активности; образовне услуге, наиме, обука
у области дизајна, развоја, производње, одржавања,
сервиса и поправке возила; припрема и извођење
вођених тура у виду путничких екскурзија и
путовања копненим возилима, чамцима, бициклима
и пешице; разонода у виду искустава пробне вожње
возила; образовне услуге, наиме, обука у области
дизајна, развоја, производње, одржавања, сервиса и
поправке
специјализованих
електричних
аутомобилских возила.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај; услуге путовања, наиме, услуге резервација и
пријава за привремени смештај, ресторане и оброке.
(210) Ж- 2021-1850
(220) 27.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ADVENTUROUS FOREVER
(511) 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; 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;
ЗИС / RS / IPO
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точкови за возила; тапацирунзи за возила; цераде
кројене 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; каросерије возила; мењачи за копнена
возила; делови возила, наиме, визири за
ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за
заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке
руке; делови возила, наиме, куглични зглобови;
делови возила, наиме, носачи вешања; делови
возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни
делови вентила за гуме возила; делови за копнена
возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе
као саставни део возила; погонске осовине за
копнена возила; кочионе сајле за возила; 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
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копнена возила, наиме, еквилајзери; 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; 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; ручице за мигавце за возила; чепови
за резервоаре за копнена возила; прекривачи за
регистарске таблице за возила; панели за врата
возила; кровне тенде прилагођене за употребу на
возилима; делови возила за рекреативне сврхе, наиме
јединице за кување и судопере; делови за возила,
наиме структурна кућишта за држање јединица за
кување, судопере и јединице за складиштење;
аутомобилски
структурни
делови,
наиме
самозаптивајући
танкови
за
чување
воде;
аутомобилски структурни делови, наиме пртљажник,
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карго јединице и јединице за складиштење; јединице
за складиштење терета посебно прилагођење
камионима и теренским возилима; подлоге
прилагођене за пртљажни део возила.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; кацеларијски послови; руковање
електричним батеријским системима који се састоје
од 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; услуге
салона за копнена возила и возила; малопродајне
радње, аутлет продавнице и привремене, ”поп-уп”
продавнице у области копнених возила и возила;
услуге пословног саветовања, наиме, пружање
помоћи у изради пословних стратегија; консултације
у области енергетске ефикасности у погледу соларне
и обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга
у вези са куповином и консалтинг услуга купцима у
вези са куповином копнених возила; онлајн пружање
услуга именика у вези са информацијама о возилима
и станицама за пуњење; услуге управљања горивом
за возне паркове; услуге управљања возним парком у
виду праћења возила возног парка у комерцијалне
сврхе.
36
услуге осигурања; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
носиоца
осигурања;
финансијске услуге; услуге везане за непокретности,
наиме изнајмљивање и управљање индустријском
својином за друге.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња
бежично повезаних електричних батеријских уређаја
и саветовање у вези са тим, за складиштење и
пражњење ускладиштене електричне енергије за
стабилизацију и испуњавање потреба за електричном
енергијом и циљева њеног коришћења; пружање
услуга одржавања и поправки возила; консултације о
поправци возила; консултације о одржавању возила;
услуге
пуњења
батерија
возила;
услуге
прилагођавања возила, наиме, израда возила према
жељама купца; услуге станице за пуњење возила;
поправка и одржавање возила; детаљно чишћење
возила; сервисне станице за возила; фарбање возила;
услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; машине за производњу, склапање
или поправку возила; дизајн, развој и производња
специјализованих
електричних
аутомобилских
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возила;
одржавање,
сервис
и
поправка
специјализованих
електричних
аутомобилских
возила.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања; лизинг моторних
возила; услуге дељења аутомобила; услуге дељења
вожње; превоз и складиштење возила; изнајмљивање
возила; услуге вожње возилима; вуча возила; услуге
изнајмљивања
возила;
резервисање
најма
аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме услуге
вуче, повлачења витлом и услуге доставе кључева;
планирање руте путања.
41 образовање; пружање обуке; разонода; спортске и
културне активности; образовне услуге, наиме, обука
у области дизајна, развоја, производње, одржавања,
сервиса и поправке возила; припрема и извођење
вођених тура у виду путничких екскурзија и
путовања копненим возилима, чамцима, бициклима
и пешице; разонода у виду искустава пробне вожње
возила; образовне услуге, наиме, обука у области
дизајна, развоја, производње, одржавања, сервиса и
поправке
специјализованих
електричних
аутомобилских возила.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај; услуге путовања, наиме, услуге резервација
и пријава за привремени смештај, ресторане и
оброке.
(210) Ж- 2021-1851
(220) 27.10.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN FOREVER
(511) 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; 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;
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точкови за возила; тапацирунзи за возила; цераде
кројене 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; каросерије возила; мењачи за копнена
возила; делови возила, наиме, визири за
ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за
заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке
руке; делови возила, наиме, куглични зглобови;
делови возила, наиме, носачи вешања; делови
возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни
делови вентила за гуме возила; делови за копнена
возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе
као саставни део возила; погонске осовине за
копнена возила; кочионе сајле за возила; 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
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копнена возила, наиме, еквилајзери; 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; 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; ручице за мигавце за возила; чепови
за резервоаре за копнена возила; прекривачи за
регистарске таблице за возила; панели за врата
возила; кровне тенде прилагођене за употребу на
возилима; делови возила за рекреативне сврхе, наиме
јединице за кување и судопере; делови за возила,
наиме структурна кућишта за држање јединица за
кување, судопере и јединице за складиштење;
аутомобилски
структурни
делови,
наиме
самозаптивајући
танкови
за
чување
воде;
аутомобилски структурни делови, наиме пртљажник,
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карго јединице и јединице за складиштење; јединице
за складиштење терета посебно прилагођење
камионима и теренским возилима; подлоге
прилагођене
за
пртљажни
део
возила.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; кацеларијски послови; руковање
електричним батеријским системима који се састоје
од 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; услуге салона за копнена возила и возила;
малопродајне радње, аутлет продавнице и привремене,
”поп-уп” продавнице у области копнених возила и
возила; услуге пословног саветовања, наиме, пружање
помоћи у изради пословних стратегија; консултације у
области енергетске ефикасности у погледу соларне и
обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у
вези са куповином и консалтинг услуга купцима у вези
са куповином копнених возила; онлајн пружање услуга
именика у вези са информацијама о возилима и
станицама за пуњење; услуге управљања горивом за
возне паркове; услуге управљања возним парком у виду
праћења возила возног парка у комерцијалне сврхе.
36
услуге осигурања; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
носиоца
осигурања;
финансијске услуге; услуге везане за непокретности,
наиме изнајмљивање и управљање индустријском
својином за друге.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња
бежично повезаних електричних батеријских уређаја
и саветовање у вези са тим, за складиштење и
пражњење ускладиштене електричне енергије за
стабилизацију и испуњавање потреба за електричном
енергијом и циљева њеног коришћења; пружање
услуга одржавања и поправки возила; консултације о
поправци возила; консултације о одржавању возила;
услуге пуњења батерија возила; услуге прилагођавања
возила, наиме, израда возила према жељама купца;
услуге станице за пуњење возила; поправка и
одржавање возила; детаљно чишћење возила;
сервисне станице за возила; фарбање возила; услуге
станица за пуњење електричних возила; услуге
управљања возним парком у виду одржавања возних
паркова; услуге помоћи на путу, наиме, одговарање на
позиве за помоћ на путу, замена пробушене гуме,
хитно пуњење акумулатора; грађевинарство; машине
за производњу, склапање или поправку возила; дизајн,
развој и производња специјализованих електричних
аутомобилских возила; одржавање, сервис и поправка
специјализованих електричних аутомобилских возила.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
90

Гласник интелектуалне својине 2021/12
Intellectual Property Gazette 2021/12
робе; организовање путовања; лизинг моторних
возила; услуге дељења аутомобила; услуге дељења
вожње; превоз и складиштење возила; изнајмљивање
возила; услуге вожње возилима; вуча возила; услуге
изнајмљивања
возила;
резервисање
најма
аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме услуге
вуче, повлачења витлом и услуге доставе кључева;
планирање руте путања.
41 образовање; пружање обуке; разонода; спортске и
културне активности; образовне услуге, наиме, обука
у области дизајна, развоја, производње, одржавања,
сервиса и поправке возила; припрема и извођење
вођених тура у виду путничких екскурзија и
путовања копненим возилима, чамцима, бициклима
и пешице; разонода у виду искустава пробне вожње
возила; образовне услуге, наиме, обука у области
дизајна, развоја, производње, одржавања, сервиса и
поправке
специјализованих
електричних
аутомобилских возила.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај; услуге путовања, наиме, услуге резервација
и пријава за привремени смештај, ресторане и
оброке.
(210) Ж- 2021-1888
(220) 03.11.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Rusplamen doo Aranđelovac, Косовска бр. 15,
34300, Аранђеловац, RS
(740) Адвокат Наташа А. Николић, Цара Душана бр.
54-72, ПЦ "Душанов базар", III спрат, локал 306 i
308, 18000, Ниш
(540)

(531) 01.15.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.03.12;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) 11 апарати за грејање; апарати за грејање,
електрични; апарати за грејање на чврста, течна или
гасна горива; апарати за грејање простора; апарати за
грејање простора за индустријске потребе; апарати за
пуњење котлова за грејање; апарати за пуњење пећи;
ватросталне
пећи;
вентилаторске
грејалице;
вентилацијске инсталације; високе пећи; гасне пећи;
гасне пећи за кућну употребу; грејалице за поплочани
део дворишта; грејалице за поплочани део дворишта,
електричне; грејалице за просторе; грејалице које
исијавају топлоту; грејалице на гас за поплочани део
дворишта; грејане полимеризацијске јединице за
мешавине за надоградњу зуба; грејна тела; грејне
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витрине; грејне нити, електричне; грејне плоче;
електричне грејалице; електричне кварцне грејалице;
електричне кварцне грејалице за кућну употребу;
електрични радијатори за грејање зграда; индустријске
пећи; индустријске ротационе пећи; инсталације за
грејање; инсталације за подно грејање; инсталације за
прочишћавање гаса; инфрацрвене грејне плоче;
инфрацрвени радијатори; камини; камини на етанол;
каминске пећи на чврсто гориво; камин [у домаћинству];
конвексне пећи; конструкцијски рамови за пећи; котлови
за грејање; котлови за прање; котлови, који нису делови
машина; котлови централног грејања; парни котлови,
који нису делови машина; парни прегрејачи за
индустријске потребе; пећи [апарати за грејање];
поклопци за радијаторе; постоља за керамичке пећи;
пречистачи гаса [делови гасних инсталација];
пречистачи
[делови
гасних
инсталација];
пречишћавајући стубови за дестилацију; пумпе за
грејање; радијатори, [грејни]; радијатори, електрични;
радијатори за централно грејање; регулациони додаци за
гасне цеви и водове; регулациони и сигурносни уређаји
за гасне апарате; самостојеће грејалице на гас за
поплочани део дворишта; самостојеће грејалице на
струју за поплочани део дворишта; соларне пећи;
соларни топлотни колектори [за грејање]; спољне
грејалице; спољне грејалице, електричне; уљне пећи;
упаљачи за гасне пећнице; упаљачи за плин; уређаји за
одвођење топлоте у уређајима за вентилацију; уређаји за
одвођење топлоте у уређајима за грејање; уређаји за
одвођење топлоте у уређајима за хлађење; уређаји за
парно грејање; уређаји за парно грејање за индустријску
употребу; уређаји за прочишћавање гаса; уређаји за
расвету, грејање, производњу паре, кување, хлађење,
сушење, вентилацију, водоснабдевање и апарати за
санитарне потребе; хидрооксигенски горионици;
хладњаци за пећи; цеви за котлове за грејање; цеви за
котлове за инсталације за грејање; џепни грејачи.Све
напред наведено, пореклом из Руске Федерације.
(210) Ж- 2021-1889
(220) 03.11.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) Срдан Бошковић, Добрачина бр. 50/10,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.02; 25.01.25; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) жута.
(511) 43 пружање ресторанских услуга: припрема и
достава хране и пића за конзумирање унутар или
изван објекта; достава оброка за непосредну
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конзумацију; припрема и сервирање хране и пића
гостима у ресторану; пружање услуга кетеринга
хране и пића; достављање хране и пића као кетеринг
услуга за канцеларије, банкете, приватне прославе и
државне институције; консултантске услуге у
области кетеринга хране и пића; декорација хране;
декорација колача.
(210) Ж- 2021-1890
(220) 03.11.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) KRISTIJAN SEKEREŠ PR AGENCIJA ZA
RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE CLOUD9
WEB SERVICES NOVI SAD, Јаше Игњатовића 7/13,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.17.02; 24.17.08; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.11; 27.07.17
(511) 9 рачунари; рачунарски програми, снимљени;
оперативни рачунарски програми, снимљени;
рачунарски
софтвер,
снимљени;
монитори
[компјутерски програми]; електронске публикације
које се могу преузимати; рачунарски програми, који
се могу преузимати; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; датотеке слика које се могу преузимати;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са
интернета; софтвери за рачунарске игре, који се могу
преузети; електронски новчаници који се могу
преузимати.
16 печати са адресом; папир; постери; огласни панои
од папира или картона; спајалице; спајалице
[канцеларијски прибор]; клипсе за оловке; бележнице;
нотеси; слике; штампани материјал [вискока штампа];
фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; таблице за
писање; писаљке за таблице; гравуре; оловке; новине;
регистратори са прстеновима; подметачи за пивске
чаше; улазнице; блокови за цртање; блокови
[канцеларијски материјал]; мустре [шеме за вез];
шпенадле као канцеларијски материјал; жигови
[печати]; штампарска слова; карбон папир; бележнице;
карте; каталози; омоти за папир; кошуљице за списе;
фасцикле [канцеларијски материјал]; бушилице за
папир [зумба]; књиге; држачи оловака; графички
отисци; табле за цртање; материјали за цртање; коверте;
кутије за оловке; индекс регистри; формулари
[штампани]; штампане публикације; приручници;
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папир за писање; оловке за цртање; књижице;
спајалице; траке за везивање [књиговезачке];
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим
намештаја; папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма; књиговезачки материјал;
налив пера и хемијске оловке [канцеларијски прибор];
магазини [периодични]; обележивачи за књиге; летци;
флајери; држачи списа; докумената [канцеларијски
прибор].
25 обућа; капе; чарапе и плетена трикотажа; трегери;
држачи панталона [трегери]; пертле за чизме; доњи
веш; кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; шалови;
џемпери; пуловери; џемпери [пуловери]; кратке
чарапе; блузе; кошуље; кошуље кратких рукава;
одећа; шешири; одела; панталоне; рукавице [одећа];
шалови; мараме; мараме; шалови; цилиндри; дресови
[одећа]; сукње; спортске мајице; дресови; униформе;
јакне [одећа]; ципеле; маске за спавање.
35 помоћ у пословном управљању; обавештења о
пословима; услуге агенција за пружање пословних
информација; анализе трошкова и цене коштања;
дистрибуција
рекламног
материјала;
услуге
фотокопирања; услуге агенција за запошљавање;
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме;
рачуноводство;
вођење
књига
[књиговодство];
пословно управљање и организационо саветовање;
консултације у вези са избором особља; консултације у
пословном управљању; непосредно оглашавање путем
поште; ажурирање огласних материјала; стручне услуге
о пословној ефикасности; консултације у вези са
пословним организовањем; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; рекламирање; рекламирање на
радију; пословна истраживања; рекламирање преко
телевизије;
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске услуге]; уређивање излога; услуге
рекламних агенција; саветодавне услуге у пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетиншка истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
пружање
пословних
информација; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; услуге
поређења цена; услуге подуговарања; аутсорсинг
[помоћ у пословању]; фактурисање; услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе; тражење
спонзорства;
производња
рекламних филмова;
маркетинг; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за
интернет странице; оглашавање плаћањем по клику
[паy пер цлицк оглашавање]; пословно управљање за
независне пружаоце услуга; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
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пројекте; пружање пословних информација путем
интернет странице; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга; развој концепта
оглашавања; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
управљање програмима за путнике који често лете
авионом; услуге праћења конкуренције; услуге праћења
тржишта; циљни маркетинг; оглашавање на отвореном;
маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге односа
са медијима; услуге корпоративне комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; пружање корисничких прегледа у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе; израђивање профила потрошача за комерцијалне
или маркетиншке сврхе.
37 инсталација; одржавање и поправка рачунарске опреме.
38 комуникација преко рачунарских терминала;
пренос порука и слика посредством рачунара; пренос
електронске
поште;
пренос
факсимилом;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; обезбеђење
корисничког приступан глобалној рачунарској
мрежи; форуми [причаонице] на друштвеним
мрежама; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пренос честитки путем интернета; пренос
дигиталних датотека; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток]
података; пренос видео садржаја на захтев.
41
академије [образовне]; учење на даљину;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава; обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке;
изнајмљивање
филмова;
производња
филмова, који нису рекламни филмови; издавање
књига; продукција представа; организовање и вођење
конференција;
пружање
услуга
у
области
образовања; испити из области образовања;
изнајмљивање камкодера; издавање видео камера;
писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; монтажа
видеотрака; онлајн издавање електронских књига и
часописа; електронско издаваштво; титловање;
услуге игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
превођење; писање текстова; услуге преводиоца;
подучавање; услуге обуке које се пружају путем
симулатора; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге монтаже видео
записа за манифестације.
42 изнајмљивање рачунара; рачунарско програмирање;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
ажурирање
рачунарског софтвера; саветовање у области дизајна и
развоја
рачунарског
хардвера;
изнајмљивање
рачунарског софтвера; истраживање и развој нових
производа за друге; поновно успостављање рачунарских
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података; одржавање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарских система;
умножавање рачунарских програма; израда и одржавање
веб страница за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера; засејавање
облака; саветовање у области рачунарског софтвера;
изнајмљивање веб сервера; заштита од рачунарских
вируса; обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача]
на
интернету;
дигитализација
докумената [скенирање]; саветовање о изради веб
сајтова; софтвер у виду сервиса [саас]; саветовање у вези
информационих технологија; сервер хостинг; чување
резервне копије података ван мреже; електронско
похрањивање података; пружање информација у вези са
рачунарским технологијама и програмирањем путем
веб-сајта; рачунарство у облаку; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
саветодавне услуге из области технологије; саветодавне
услуге из области комјутерске технологије; саветодавне
услуге из области телекомуникационе технологије;
саветовање о сигурности рачунара; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова; креирање
и дизајнирање за друге индекса информација заснованих
на интернету [услуге информационе технологије];
консултације о безбедности интернета; консултације о
сигурности података; услуге кодирања податка;
надгледање раунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података;
електронско надгледање података о заштити личности
ради откривања крађе идентитета путем интернета;
електронско надгледање коришћења кредитних картица
ради откривања интернет преваре; развој софтвера у
оквиру издавања софтвера; платформа као услуга [паас];
развој рачунарских платформи; дизајнирање визит
карти; графички дизајн промотивног материјала.
(210) Ж- 2021-1891
(220) 04.11.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала
Вуковића 57, 11000, Београд, RS
(740) Јовић Милан адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

Archilleus
(511) 42 конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче; дигитализација
докумената [скенирање].
(210) Ж- 2021-1892
(220) 04.11.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала
Вуковића 57, 11000, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Јовић Милан адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

ArhiLibris
(511) 42 софтвер у виду сервиса [саас].
(210) Ж- 2021-1893
(220) 04.11.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала
Вуковића 57, 11000, Београд, RS
(740) Јовић Милан адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

ArhiErp
(511) 42 рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера.
(210) Ж- 2021-2133
(220) 08.12.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,
11080, Београд-Земун, RS
(540)

ANTIPIREDOL
АНТИПИРЕДОЛ
(531) 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-2134
(220) 09.12.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,
11080, Београд-Земун, RS
(540)

ROXACET
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-2167
(220) 15.12.2021.
(442) 31.12.2021.
(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,
11080, Београд-Земун, RS
(540)

HYDROSON
(531) 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.11.2021. - 15.12.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/1531 промењена је у Wine Travel DOO,
Карађорђева 2-4, 11000 Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/1532 промењена је у Wine Travel DOO,
Карађођева 2-4, 11000 Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/147 промењена је у Vincula Biotech Group
d.o.o., Скендербегова 3/4, 11000 Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1245 промењена је у Društvo sa ograničenom
odgovornošću BANJALUČKA PIVARA Banja Luka,
ulica Slatinska br.8, 78000, Banja Luka, Bosna i
Hercegovina, BA;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1572 промењена је у IBD International Brand
Discount EOOD, Bul. Doctor Peter Dertliev 25, Floor 2,
1335 Sofia, Bulgaria, BG;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1648 промењена је у BDS PROPERTIES
d.o.o., Ђорђа Станојевића бр. 35, 11070 Нови
Београд, RS;

94

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1649 промењена је у BDS PROPERTIES
d.o.o., Ђорђа Станојевића бр. 35, 11070 Нови
Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1667 промењена је у Vincula Biotech Group
d.o.o., Скендербегова 3/4, 11000 Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1808 промењена је у Vincula Biotech Group
d.o.o., Скендербегова 3/4, 11000 Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1872 промењена је у ADOC DOO
BEOGRAD, Милорада Јовановића 11, 11147 Београд,
RS;
Промена пренос права
За пријаву жига бр. Ж- 2021/245 извршен је
пренос на "LAVE WORLD DOO", Булевар Михајла
Пупина 10Е/222, 11070 Нови Београд, RS;
За пријаву жига бр. Ж- 2021/1141 извршен је
пренос на RELX DISTRIBUTION SEE DOO
BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 10v, RS;
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 81543
(210) Ж- 2021-917

(181) 20.05.2031.
(220) 20.05.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) ZOG & ZOG SH.P.K, Преоце, 10500,
Приштина-Грачаница, Преоце, RS
(740) Александар Порубовић, адвокат, Проте Матеје
40, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 27.05.02; 27.05.04
(511) Кл. 3: баy рум лосиони после бријања; баy рум
лосиони после бријања за козметичке потребе; мизуосхирои [течна основа за шминку]; абразиви;
абразивна средства која се користе при полирању
метала; абразивне пасте; абразивни песак; агенси за
испирање веша; адитиви за веш; амбра [парфем];
амонијак за потребе чишћења; амонијак [испарљиви
алкали] [детерџент]; антистатичке марамице за
машине за сушење веша; антистатички препарати за
кућну употребу; антистатички спрејеви за одећу;
апликатори за наношење лака за обућу који садрже
лак за обућу; ароматерапијска уља; ароматерапијске
креме; ароматерапијски лосиони; ароматерапијски
препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља;
ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за
купке; ароматичне траве за купање, нису за
медицинске потребе; ароматични мириси и мирисни
чуњићи; астрингентна средства; бадемово млеко за
козметичку употребу; бадемово уље; бадемов сапун;
базе за цветне парфеме; базе за шминку; балзами за
бријање; балзами за косу; балзами за усне; балзами
за усне; балзами након бријања; балзами, осим за
медицинске сврхе; басма [козметичка боја]; бб
креме; бела креда; белила за веш; бензин за
уклањање мрља; бергамот уље; биљне креме за
локалну примену за учвршћивање и повећање груди;
биљни екстракти за козметичке намене; боје за
браду; боје за косу; боје за лице; боје за образе; боје
за обрве у облику оловака и праха; боје за тело за
козметичке намене; боје за тоалетну употребу;
бриљантин; бронзери за кожу; бронзери за кожу у
облику креме; ваздух конзервиран под притиском, за
чишћење и уклањање прашине; вата и вата у облику
штапића за козметичке потребе; ватирани штапићи
ЗИС / RS / IPO

за козметичке сврхе; вештачке трепавице; вештачки
ванилин; вештачки камен за пете; вештачки нокти;
вештачки
нокти
од
племенитих
метала;
вишенаменски памучни штапићи за личну употребу;
вишенаменски препарати за чишћење; влажне
козметичке марамице; влажне марамице за бебе за
козметичке потребе; влажне марамице импрегниране
средствима за уклањање шминке; влажне марамице
импрегниране средствима за чишћење; влажне
тоалетне марамице натопљене детерџентом за прање
посуђа; влажне тоалетне марамице натопљене
детерџентом за чишћење; влажни или импрегнирани
јастучићи, убруси или марамице; влажни козметички
убруси; вода од лаванде; водоопорна средства за
заштиту од сунца; восак за аутомобиле; восак за
бркове; восак за депилацију; восак за кожне
производе; восак за косу; восак за паркет; восак за
подове; восак за полирање; восак за ципеле; воскови
за масажу, осим за медицинску примену; врхови за
нокте; вулкански пепео за чишћење; гвалтеријино
уље; гел алое вере за козметичку примену; гел
јастучићи за очи за козметичке намене; гел лакови за
нокте; гелови за бријање; гелови за избељивање зуба;
гелови за кожу за убрзавање, побољшавање и
продужавање боје добијене сунчањем; гелови за
козметичку примену; гелови за козметичку употребу;
гелови за косу; гелови за косу и пене за косу; гелови
за купање; гелови за купање и туширање; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу; гелови за
обликовање; гелови за обликовање косе; гелови за
обликовање обрва; гелови за очи; гелови за очи за
козметичке потребе; гелови за скидање шминке;
гелови за сунчање [козметика]; гелови за тамњење
коже; гелови за туширање; гелови за успоравање
старења; гелови за успоравање старења за
козметичке потребе; гелови за фарбање обрва;
гелови за чишћење зуба; гелови и соли за купање и
туширање, није за медицинске потребе; гелови који
се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за
туширање; гелови након бријања; гелови након
сунчања; гелови након сунчања за козметичке
потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови,
спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе;
гераниол; дезодоранси за личну употребу;
дезодоранси за личну употребу [парфимеријски
производи]; дезодоранси за негу тела; дезодоранси за
стопала у спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси
за тело [парфимеријски производи]; дезодоранси за
тело
у
форми
таблета;
дезодоранси
и
антиперспиранти за личну употребу; дезодорантни
сапун;
декоративна
козметика;
декоративне
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налепнице за козметичку употребу; декоративне
налепнице за нокте; депилатори; детерџент за прање
судова у облику таблета; детерџенти за аутомобиле;
детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање
посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање
судова у облику гела; детерџенти за прање судова у
праху; детерџенти за прање судова у течном облику;
детерџенти за употребу у домаћинству; детерџенти
на бази петролеја [за потребе домаћинства];
детерџент таблете за прање судова; дечија козметика
за игру која оставља траг на кожи; дијамантин,
боракс [арбазив]; дневне креме; допуна за мирисне
дифузоре са штапићима; екстракти цвећа [парфеми];
емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за
лице; емулзије за тело; емулзије након бријања;
етарска уља; етарска уља за козметичке потребе;
етарска уља за личну употребу; етарска уља за
употребу у производњи мирисних производа;
етарске есенције; жавелова вода; жвакаћа гума за
избељивање зуба; желатин од морских алги за прање
веша; желе од петролеја за козметичку употребу;
женске хигијенске марамице за чишћење; завршни
премази за обликовање ноктију [козметика];
заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за
чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику
меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана
челична вуна за чишћење; индустријски абразиви;
индустријски сапуни; испарљиви алкали [амонијака]
[детерџент]; јастучићи за чишћење натопљени
козметичким средствима; јастучићи за чишћење
натопљени
тоалетним
препаратима;
јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; какао маслац за козметичке
потребе; камен за бријање [антисептички]; камен за
глачање; камен за пете за личну употребу; камен за
полирање; камење за омекшавање стопала; кана за
козметичке потребе; кесице са мирисом за рубље;
козметика; козметика за децу; козметика за обрве;
козметичка млека; козметичка млека, гелови и уља за
потамњивање и употребу након сунчања; козметичка
паковања за лице; козметичка средства за брзо
сушење лакова за нокте; козметичка средства за
заштиту коже од сунца; козметичка уља; козметичка
уља за кожу; козметичке боје; козметичке креме;
козметичке креме за кожу; козметичке креме за
учвршћивање коже око очију; козметичке креме и
лосиони за негу лица и тела; козметичке маске;
козметичке оловке; козметичке пасте за лице за
сузбијање сјаја; козметички лосиони; козметички
лосиони за кожу; козметички лосиони за косу;
козметички лосиони за лице; козметички лосиони за
негу коже; козметички лосиони за смањење појаве
старачких пега и флека; козметички лосиони за
сунчање; козметички освеживачи за кожу;
козметички пилинзи за тело; козметички препарати;
козметички препарати за заштиту од опекотина од
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сунца; козметички препарати за заштиту од сунца;
козметички препарати за косу и теме; козметички
препарати за купање; козметички препарати за купке
и туширање; козметички препарати за лице;
козметички препарати за лице и тело; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
негу косе; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу уста и зуба; козметички препарати
за обликовање косе; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за суву кожу
током трудноће; козметички препарати за сузбијање
поновног раста длака; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати за умањење бора
за локалну фацијалну употребу; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати који садрже колеген; козметички
препарати мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи за негу косе;
козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудери за лице; козметички сапуни;
козметички серуми; козметички сетови; козметички
тоници за лице; козметички фластери који садрже
средства за заштиту од сунца за употребу на кожи;
колоњска вода; колоњске воде након бријања;
комади сапуна; комади тоалетног сапуна; компактни
пудери за лице; компресе за очи за козметичке
потребе; кора квилајле за прање; коректори за лице;
коректори [козметички]; корунд [абразив]; креда за
чишћење; креде за козметичку употребу; креде за
шминку; крема за тело за козметичку употребу;
кремаста подлога за шминку; кремаста руменила;
кремасти пудери за лице; креме за бељење коже;
креме за бријање; креме за депилацију; креме за
заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за
избељивање зуба; креме за кожне производе; креме
за кожу; креме за косу; креме за купање; креме за
лице; креме за лице за козметичке потребе; креме за
лице и тело; креме за лице и тело за козметичке
потребе; креме за масажу, осим за медицинску
примену; креме за негу коже и скидање шминке;
креме за негу коже и скидање шминке за козметичке
потребе; креме за негу косе; креме за негу косе за
козметичке потребе; креме за нокте; креме за очи;
креме за очи за козметичке потребе; креме за пилинг;
креме за пилинг за козметичке потребе; креме за
полирање; креме за регенерацију коже за козметичке
потребе; креме за руке; креме за руке за козметичке
потребе; креме за самопотамњивање; креме за светао
тен; креме за светао тен за козметичке потребе;
креме за скидање шминке; креме за смањење
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целулита; креме за смањење целулита за козметичке
потребе; креме за сунчање; креме за сунчање за
козметичке потребе; креме за тело за козметичку
примену; креме за тело за козметичку употребу;
креме за туширање; креме за употребу пре бријања;
креме за усне; креме за ципеле; креме за чизме;
креме за чишћење коже; креме за чишћење
[козметичке]; креме и лосиони за тамњење коже;
креме и препарати након сунчања; креме које не
остављају трагове; креме након бријања; креме након
сунчања; креме након сунчања за козметичке
потребе; креме против бора; креме против бора за
козметичке потребе; креме против пега; креме
против пега за козметичке потребе; креме против
старачких пега; креме против старења; креме против
старења за козметичке потребе; креме, уља, лосиони
и препарати за чишћење и хидратацију; креме, уља,
лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке
потребе; крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали
за купање; кројачки восак; крпе за полирање; крпе
намочене детерџентом за чишћење; крпе натопљене
препаратима за полирање намењене чишћењу;
крпице за брисање наочара натопљене детерџентом;
крпице натопљене препаратима за чишћење; купке
на бази ментола, нису за медицинске потребе; лак за
нокте; лакови за косу; лакови за нокте и скидачи лака
за нокте; лакови и креме за обућу; лепак за вештачке
нокте; лепак за вештачке трепавице; лепак за
вештачке трепавице, косу и нокте; лепак од гуме за
козметичку употребу; листићи за купање; лични
дезодоранси; лоптице од вате за козметичке потребе;
лосиони за бебе [тоалетни производи]; лосиони за
браду; лосиони за бријање; лосиони за заштиту од
сунца; лосиони за јачање косе; лосиони за јачање
ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за козметичку
употребу; лосиони за косу*; лосиони за купање;
лосиони за купање за козметичке потребе; лосиони
за лице и негу тела; лосиони за лице и негу тела за
козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони
за лице и тело за козметичке потребе; лосиони за
негу косе; лосиони за обликовање косе; лосиони за
очи; лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони
за руке; лосиони за руке за козметичке потребе;
лосиони за самопотамњивање; лосиони за скидање
шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за
сунчање; лосиони за сунчање за козметичке потребе;
лосиони за тело; лосиони за тело за козметичке
потребе; лосиони за трајну ондулацију; лосиони за
увијање косе; лосиони за успоравање старења;
лосиони за успоравање старења за козметичке
потребе; лосиони за хидратацију коже [козметички];
лосиони за чишћење зуба; лосиони за чишћење коже;
лосиони након сунчања; лосиони након сунчања за
козметичке потребе; лосиони после бријања;
марамице за бебе; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за једнократну
ЗИС / RS / IPO
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употребу натопљене средствима за чишћење лица;
марамице за једнократну употребу натопљене
хемикалијама или средствима за чишћење за
индустријску и комерцијалну употребу; марамице за
једнократну употребу натопљене хемикалијама или
средствима за чишћење за личну хигијену; марамице
за спречавање бојења веша; марамице импрегниране
са средствима за чишћење коже; марамице
натопљене етарским уљима, за козметичку употребу;
марамице натопљене козметичким средствима;
марамице натопљене препаратима за скидање
шминке; марамице натопљене са козметичким
лосионима; марамице натопљене средством за
чишћење коже; маскаре; маскаре за косу; маске за
кожу; маске за кожу за козметичке потребе; маске за
очи у облику гела; маске за тело; маске за тело за
козметичке потребе; маске за тело у облику креме;
маске за тело у облику креме за козметичке потребе;
маске за тело у облику лосиона; маске за тело у
облику лосиона за козметичке потребе; маске за тело
у облику пудера; маске за тело у облику пудера са
козметичке потребе; маске за хидратацију коже;
масна сценска шминка; масти за козметичку
употребу; мешавине за полирање подова; мешавине
парфема; мирис за примену у домаћинству; мириси;
мириси за аутомобиле; мириси за личну употребу;
мириси за примену у домаћинству; мириси за
просторије; мириси за употребу у домаћинству;
мириси и парфимеријски производи; мирисна вода за
постељину; мирисна мента [етарско уље]; мирисна
уља; мирисне борове шишарке; мирисне врећице;
мирисне врећице за јастучиће за очи; мирисне креме
за тело; мирисне соли за купање; мирисни дифузори;
мирисни дифузори који садрже мирисна уља у
бочици и штапиће; мирисни лосиони за тело;
мирисни лосиони и креме за тело; мирисни
освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни;
мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за
тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење;
мирисно пуњење за електричне собне распршиваче
мириса; мирисно пуњење за не-електричне собне
распршиваче мириса; миришљаве воде; миришљаво
дрво; мицеларна вода; млека након сунчања; млека
након сунчања [козметичка]; млеко, гелови, лосиони
и креме за скидање шминке; млеко за купање; млеко
за лице и тело; млеко за лице и тело за козметичке
потребе; млеко за после бријања; млеко за после
сунчања за козметичку употребу; млеко за скидање
шминке; млеко за сунчање [козметика]; млеко за
тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе;
млеко за тело за козметичке потребе; млеко за
хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење
за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони
за лице; млеко и лосиони за лице за козметичке
потребе; млеко после сунчања за козметичку
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примену; млеко после сунчања за козметичку
употребу; морске алге за употребу у козметици;
мошус [парфимерија]; мус за обликовање косе;
налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене
крпице за брисање прашине; натопљене крпице за
полирање; натопљене крпице за чишћење;
натопљене крпице за чишћење, брисање прашине
или полирање; натопљене папирне марамице за
чишћење посуђа; неклизајуће течности за подове;
неклизајући восак за подове; немедицинска
козметика и тоалетни препарати; немедицинска
средства за испирање; немедицинска средства за
испирање уста; немедицинска средства за натапање
стопала; немедицинска средства за прање руку;
немедицинска
средства
за
чишћење
зуба;
немедицинске зубне пасте; немедицинске креме за
кожу; немедицинске креме за стопала; немедицинске
креме за третман коже главе; немедицинске креме
против оједа од пелена; немедицинске купке за тело;
немедицинске масти за спречавање и третман
опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони
против осипа од пелена; немедицинске пене за
купање;
немедицинске
соли
за
купање;
немедицински антиперспиранти; немедицински
балзами за косу; немедицински балзами за усне;
немедицински лосиони за косу; немедицински
лосиони за обнављање косе; немедицински пилинзи
за лице и тело; немедицински прашкови за купање;
немедицински прашкови за стопала; немедицински
препарати за купање; немедицински препарати за
личну хигијену; немедицински препарати за масажу;
немедицински препарати за негу зуба и за испирање
уста; немедицински препарати за негу коже;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; немедицински препарати за негу косе;
немедицински
препарати
за
негу
усана;
немедицински
препарати
за
прање
руку;
немедицински препарати за третман косе за
козметичке потребе; немедицински препарати за
ублажавање опекотина од сунца; немедицински
препарати за чишћење коже; немедицински сапуни;
немедицински серуми за кожу; немедицински
тоалетни препарати;
немедицински тоалетни
производи; немедицински шампони; немедицински
шампони против перути; непенећи козметички
производи; неутрализатори за трајно коврџање косе;
ноћне креме; обућарски восак; одстрањивачи воска
са пода [средства за одстрањивање]; одстрањивачи
лака; оловке за извлачење обрва; оловке за лак за
нокте; оловке за очи; оловке за скидање лака за
нокте; оловке за усне; омекшивачи за веш;
омекшивачи за заноктице; оплемењивачи рубља за
употребу у перионицама; освеживачи даха; основе за
шминку у облику пасте; отпушивачи одвода;
паковања за лице; палете са сјајем за усне; памучна
вуна за козметичку употребу; памучни јастучићи
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натопљени препаратима за уклањање шминке;
памучни тупфери за уклањање шминке; памучни
штапићи за козметичку употребу; папир за
полирање; папирни сапуни за личне употребе;
парфеми; парфеми и тоалетне воде; парфеми,
колоњске воде и производи за негу после бријања;
парфеми на бази кедара; парфеми у чврстом облику;
парфемски
производи
са
аромом
ваниле;
парфимерија; парфимерија, етерична уља, козметика,
лосиони за косу; парфимерија, етерична уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; парфимеријски производи, етарска уља;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; парфимеријски
производи, мириси и тамјан; парфимеријски
производи, мириси и тамјани, осим парфема за личну
употребу; парфимисана уља за производњу
козметичких препарата;
парфимисане креме;
парфимисани пудери; парфимисани пудери за
козметичке
потребе;
парфимисани
сапуни;
парфимисани талк пудери; пасте за бријање; пасте за
зубе*; пасте за избељивање зуба; пасте за
обликовање косе; пена за косу; пене за купање за
бебе; пене за купање за козметичке потребе; пене за
чишћење коже; пене и гелови за обликовање косе;
перлице за купање; песак за пескарење; пилинзи за
лице; пилинзи за тело; плавило за веш; платнене
марамице импрегниране средствима за чишћење
коже; подлога за шминку са кремастом структуром;
подлоге за лак за нокте; подлоге за руж за
неутрализацију боје усана; подлоге за шминку;
позоришна шминка; полимерски премази за
чишћење, глачање и заштиту спољашњих површина
на аутомобилу; помаде за козметичку употребу;
помаде у стику; помандери [ароматичне материје];
посветљивачи за кожу; посветљивачи за косу;
потпури [мириси]; прајмер за нокте [козметика];
прашак за прање судова; прашкови за зубе;
прашкови за купање; прашкови за полирање;
прашкови за прање веша; прашкови за прање косе;
прашкови за рибање; прашкови за рибање за опште
потребе; препарати за бељење веша; препарати за
бељење и друга средства за прање веша; препарати
за бељење [скидање боје] за козметичку употребу;
препарати за бељење [уклањање боја] за употребу у
домаћинству; препарати за бојење за козметичке
потребе; препарати за бојење и за уклањање боје за
косу; препарати за бријање; препарати за бријање и
после бријања; препарати за брушење; препарати за
депилацију; препарати за депилацију и пилинг;
препарати за заштиту косе од сунца; препарати за
заштиту од сунца; препарати за извлачење
праменова; препарати за испирање уста, који нису
медицински; препарати за коврџање косе; препарати
за козметичку негу; препарати за купање и
туширање; препарати за натапање у перионицама;
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препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу
коже главе и косе; препарати за негу коже за
уклањање бора; препарати за негу коже против
старења; препарати за негу косе који садрже
органско девичанско уље од кокоса и девичанско
уље од кокоса; препарати за негу ноктију; препарати
за негу тела и за козметичку негу; препарати за негу
усана; препарати за обликовање косе; препарати за
обнављање ноктију; препарати за одмашћивање за
употребу у домаћинству; препарати за одмашћивање
на бази растварача; препарати за отчепљивање
одвода и судопера; препарати за отчепљивање
одводних цеви; препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за полирање; препарати за полирање
аутомобила; препарати за полирање, одмашћивање и
стругање; препарати за полирање протеза; препарати
за прање; препарати за прање воћа и поврћа;
препарати за прање и бељење веша; препарати за
прање и избељивање; препарати за прање косе;
препарати за рибање; препарати за сјај лишћа
биљака; препарати за сјај [полири]; препарати за
скидање воска; препарати за стругање или скидање
боја и лакова; препарати за сунчање; препарати за
тамњење коже и за заштиту од сунца; препарати за
трајно обликовање и обликовање косе; препарати за
трајну ондулацију косе; препарати за третирање
косе; препарати за туширање; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни производи]; препарати за увијање и
обликовање косе; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање
лака; препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање надоградње за нокте; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за употребу пре бријања и после бријања;
препарати за употребу пре натапања веша; препарати
за хемијско чишћење; препарати за хидратацију
[козметички]; препарати за хладно увијање косе;
препарати за чишћење; препарати за чишћење
аутомобилских гума и точкова; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и фризирање косе; препарати за
чишћење ветробранског стакла; препарати за
чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за
личну употребу; препарати за чишћење за употребу у
домаћинству; препарати за чишћење, заштиту и
очување површине возила; препарати за чишћење
зуба; препарати за чишћење и давање сјаја
листовима биљака; препарати за чишћење и
полирање; препарати за чишћење на бази растварача;
препарати за чишћење, негу и дотеривање косе;
препарати за чишћење одвода; препарати за
чишћење подова; препарати за чишћење, полирање и
рибање; препарати за чишћење, полирање,
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одмашћивање и стругање; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати; препарати
за чишћење производа од коже; препарати за
чишћење протеза; препарати за чишћење, рибање и
стругање; препарати за чишћење руку; препарати за
чишћење тапета; препарати за чишћење тепиха;
препарати за чишћење тканина; препарати за
чишћење у облику пене; препарати за шминкање;
препарати за штиркање; препарати за штиркање
веша; препарати и средства за депилацију; препарати
и супстанце за чишћење и прање; препарати и
супстанце за чишћење, рибање и полирање;
препарати колагена за козметичке сврхе; препарати
након бријања; препарати од алое вере за козметичке
намене; препарати против знојења; природна етарска
уља; природни мошус; природни парфемски
производи; прозирни пудер за лице за козметичку
примену; производи за бојење и бељење косе;
производи за заштиту од сунца за козметичку
употребу; производи за заштиту од сунца
[козметика]; производи за исправљање косе;
производи за негу тела и козметичку негу; производи
за одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; производи за парфимирање ваздуха;
производи за пенушаве купке; производи за пилинг
лица за козметичку употребу; производи за
полирање; производи за полирање обуће; производи
за полирање ципела и чизама; производи за прање
веша; производи за прање суђа; производи за
равнање косе; производи за сунчање; производи за
хидратацију коже; производи за хидратацију против
старења; производи за чишћење коже; производи од
сапуна; пудер за шминкање; пудери за бебе
[тоалетни производи]; пудери за лице; пудери за
лице у облику папира обложеног пудером; пудери за
лице у праху; пудери за тело; путер за тело;
распршивачи од трске за освежавање ваздуха;
растварачи за одмашћивање, за употребе које се не
односе на процесе производње; растварачи за
чишћење, за употребе које се не односе на процесе
производње; раствори за чишћење; регенератори за
косу за бебе; регенератори за косу у облику сапуна;
регенератори за нокте; ролне брусног папира;
ружеви; ружеви за усне; ружеви у оловкама; ружино
уље; рукавице за пескарење; руменила; руменила за
образе; самолепљиве трепавице; сапун*; сапун за
бријање; сапун за избељивање текстила; сапуни за
бријање; сапуни за веш; сапуни за кожу; сапуни за
купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у
облику гела; сапуни за лице; сапуни за негу тела;
сапуни за прање веша; сапуни за руке; сапуни за
седла; сапуни за суво прање; сапуни за тело; сапуни
за туширање; сапуни за употребу у домаћинству;
сапуни и детерџенти; сапуни од алое; сапуни од
луфе; сапуни у праху; сапун против знојења; сапун
против знојења ногу; сафрол; светлуцави препарати
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за тело; свеће за масажу за козметичку употребу;
сенке за очи; силикон карбид [абразив]; синтетички
мошус; синтетички парфеми; сјајеви за усне; скидачи
лакова; сода за избељивање; сода за прање, чишћење;
соли за избељивање; соли за козметичке купке; соли
за купање; соли за купање за козметичке потребе;
спрејеви за кожу за локалну примену за козметичке
потребе; спрејеви за косу и гелови за косу; спрејеви
за освежавање даха; спрејеви за освежавање
просторија; спрејеви за тело; спрејеви за тело за
козметичке потребе; спрејеви за тело као
дезодоранси и мириси за личну употребу; спреј за
чишћење спортског штитника за зубе; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; средства за вагинално испирање за
личну хигијену или дезодорисање; средства за
давање сјаја воћу; средства за ексфолијацију за
козметичку примену; средства за ексфолијацију
лица; средства за ексфолијацију руку; средства за
ексфолијацију стопала; средства за ексфолијацију
тела; средства за заштиту од сунца; средства за
заштиту од сунца за козметичке потребе; средства за
заштиту од сунца за усне; средства за заштиту од
сунца за усне [козметика]; средства за испирање боје
за косу; средства за испирање косе; средства за
испирање косе за козметичке потребе; средства за
испирање косе [шампони-регенератори]; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за испирање у машинама за прање посуђа; средства
за испирање уста против каријеса, нису за
медицинске потребе; средства за лепљење за
козметичку употребу; средства за одстрањивање лака
за нокте; средства за омекшавање коже; средства за
омекшавање косе; средства за омекшавање косе за
козметичке потребе; средства за отпушавање одвода;
средства за отпушавање одводних цеви; средства за
отпушавање судопере; средства за пилинг; средства
за пилинг коже; средства за пилинг руку; средства за
пилинг стопала; средства за побољшање изгледа
коже; средства за полирање аутомобила; средства за
полирање за музичке инструменте; средства за
полирање зуба; средства за полирање кожних
производа; средства за полирање намештаја;
средства за полирање хрома; средства за прање wц
шоља; средства за прање веша; средства за прање
лица; средства за прање стакла; средства за прање
судова; средства за прехрањивање косе; средства за
регенерацију коже; средства за скидање боја;
средства за скидање боја, глазура и лакова; средства
за скидање шминке за очи; средства за сушење лака
за нокте у козметици; средства за сушење судова у
машинама за судове; средства за туширање; средства
за уклањање лака; средства за уклањање лака за
нокте; средства за уклањање лепка; средства за
уклањање мрља од кућних љубимаца; средства за
учвршћивање косе [препарати за обликовање косе];
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средства за чишћење гума са белим ободом; средства
за чишћење за домаћинство; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицинска; средства за
чишћење за употребу у домаћинству; средства за
чишћење зуба; средства за чишћење зуба и испирање
уста; средства за чишћење зуба у облику жвакаће
гуме; средства за чишћење и дезодорисање тепиха;
средства за чишћење коже; средства за чишћење
козметичких четкица; средства за чишћење кутија са
песком за кућне љубимце; средства за чишћење
лица; средства за чишћење обуће; средства за
чишћење, полирање и абразију за опште потребе у
облику течности или праха; средства за чишћење
посуда са песком која садрже дезодорансе; средства
за чишћење рерне; средства за чишћење руку;
средства за чишћење тканине за намештај; средства
за чишћење у облику пене за личну употребу;
средства за чишћење у спреју; средства за чишћење у
спреју за примену у домаћинству; средства за
чишћење у спреју за употребу на текстилу; средства
и препарати за чишћење; средства против знојења за
личну употребу; стаклени папир, шмиргла; стаклено
платно
[абразивно
платно];
стипса,
алаум
[астрингенти]; супстанце које испуштају мирисни
дим за собну употребу; таблете за прање судова; талк
пудер, за тоалетну употребу; талк пудери; тамјан;
тврди регенератори за косу; тврди регенератори за
косу у облику сапуна; тврди шампони; тврди
шампони у облику сапуна; терпен [етарско уље];
терпентин за одмашћивање; терпентинско уље за
одмашћивање; течне подлоге за шминку; течни
детерџенти за прање судова; течни латекс за бојење
тела за козметичке намене; течни парфеми; течни
производи за негу зуба; течни производи за чишћење
објектива; течни ружеви; течни сапуни; течни сапуни
за веш; течни сапуни за купање; течни сапуни за
купке за негу стопала; течни сапуни за прање посуђа;
течни сапуни за прање стопала; течни сапуни за руке
и лице; течни сапуни за руке, лице и тело; течни
сапуни за тело; течности за испирање уста, нису за
медицинску употребу; течности за прање веша;
течности за рибање; течности за хемијско чишћење;
течности за чишћење ветробрана; течности за
чишћење ветробранских стакала; течности за
чишћење слова писаћих машина; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетне воде и колоњске воде;
тоалетне воде које садрже змијско уље; тоалетни
производи [средства за личну хигијену]*; тоалетни
сапуни; тонери за козметичку употребу; тоници за
кожу; топикални лосиони, креме и уља за кожу и
тело за козметичку употребу; траке за избељивање
зуба; траке за освежавање даха; траке за очне капке;
траке са воском за депилацију; триполи камен за
полирање; тупфери за чишћење импрегнирани
козметичким средствима; тупфери за чишћење
импрегнирани тоалетним препаратима; тупфери
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импрегнирани средствима за уклањање шминке; туш
у оловци за очи; ћилибар [парфем]; уља за бебе
[тоалетни производи]; уља за заштиту од сунца; уља
за заштиту од сунца [козметика]; уља за козметичку
употребу; уља за косу; уља за купање; уља за купање
за козметичке потребе; уља за купање и соли за
купање; уља за лице; уља за мирисе и парфеме; уља
за негу лица; уља за парфеме и мирисе; уља за
регенерацију косе; уља за сунчање [козметика]; уља
за тамњење коже; уља за тамњење коже за
козметичке потребе; уља за тело; уља за тело за
козметичке потребе; уља за чишћење; уља и лосиони
за масажу; уља и лосиони за тамњење коже; уља
након сунчања; уља након сунчања за козметичке
потребе; уља након сунчања [козметичка]; уљане
купке за негу косе; уље бора за чишћење подова; уље
за купке, за немедицинску употребу; уље лаванде за
козметичке потребе; уље од лаванде; уље од
пеперминта [парфимеријски производ]; уље чајевца;
уље чајног дрвета; учвршћивачи за нокте; фарбе за
браду; фарбе за косу; фарбе за трепавице;
фитокозметички препарати; флексибилни абразиви;
фумигацијска средства [парфеми]; хелиотропин;
хемијски препарати за чишћење за употребу у
домаћинству; хемикалије за освежавање боја за
употребу у домаћинству [прање веша]; хигијенски
препарати као тоалетни производи; хидратантне
креме за после бријања; хидратантне креме за после
сунчања; хидратантне креме, лосиони и гелови;
хидратантни гелови [козметички]; хидратантни
лосиони за после бријања; хидратантни лосиони
[козметички]; хидратантни препарати; хидратантни
препарати за косу; хидратантно млеко за тело;
хидроген пероксид за козметичку употребу;
хидроген пероксид за косу; црвенило за полирање
[прах за полирање метала]; црни лак за обућу [крема
за обућу]; чврсти пудери за пудријере [козметика];
челичне перле за употребу као абразивно средство за
пескирање; шампони*; шампони за бебе; шампони за
косу; шампони за косу 3 у 1; шампони за људску
косу; шампони за суво прање*; шампони за тепихе;
шампони и регенератори за косу; шампони против
перути; шампони-регенератори; шампони у облику
сапуна; шљокице за козметичке потребе; шљокице за
лице; шљокице за лице и тело; шљокице за нокте;
шминка; шминка за лице и тело; шминка за очи;
шминка за пудријере; шминка за тело; шминка која
се продаје у козметичким кутијама; шминка у облику
оловке; шминке за лице; шмиргла; шмиргл папир;
шмиргл платно; штирак за веш; штирак за прање
веша; штирак за сјај веша; шумеће кугле за купање;
шустерски восак.
(111) 81544
(210) Ж- 2021-1039

ЗИС / RS / IPO

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 16.11.2021.

Ж
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455,
Rotterdam 3013 AL, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ISKIMO
(511) Кл. 30: сладолед; водени сладоледи; смрзнути
кондиторски производи.
(111) 81545
(210) Ж- 2021-458

(181) 17.03.2031.
(220) 17.03.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) Сузана Обрадовић, Венизелосова 50,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.15.02; 24.15.05; 24.15.13; 26.15.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, минт зелена, жута.
(511) Кл. 16: постери, бележнице, нотеси, албуми,
слике, штампани материјал [вискока штампа], слике,
урамљене или неурамљене, оловке, новине,
периодичне публикације, подметачи за пивске чаше,
свеске, књиге, кутије за оловке, фотографије
[штампане], цртежи, скице, штампани роковници,
штампане ствари, штампане публикације, књижице,
магазини [периодични], обележивачи за књиге,
подметачи за чаше од папира, вреће за ђубре [од
папира или пластике], подметачи од папира,
несесери са прибором за писање, држачи страница
књига, беџеви са именом [канцеларијски прибор],
књиге за бојење.
Кл. 18: женске ташне, школске торбе, футроле
[етуи] за визиткарте, кишобрани, ранчеви, џепни
новчаници, ранчеви за планинарење, ранчеви за
камповање, торбе за плажу, ручне торбице, путне
торбе, кофери, козметичке торбице, празне, носиљке
за бебе, торбе "кенгури", торбе, футроле за кредитне
картице [новчаници], кутије за визит карте.
Кл. 25: женске чарапе, беретке, капе, чарапе и
плетена трикотажа, шалови за врат, женске
поткошуље, мушке боксерице, доњи веш, каишеви
[одећа], шалови, собни огртачи, џемпери, кратке
чарапе,блузе, кошуље, одећа, готова, конфекцијска
одећа, кравате, бициклистичка одећа, спољна одећа,
рукавице [одећа], шалови, мараме, мараме, шалови,
сукње, опрема за бебе [одећа], папуче, одећа за
плажу, обућа за плажу, пиџаме, хаљине, огртачи,

101

Ж
капути, мантили, купаће гаће, бадемантили, ципеле,
неглижеи [доњи веш], мајице, хеланке [панталоне],
хаљине
без
рукава,
дамски
доњи
веш.
Кл. 35: помоћ у пословном управљању, обавештења
о пословима, рекламирање преко плаката, услуге
агенција за пружање пословних информација,
анализе трошкова и цене коштања, дистрибуција
рекламног
материјала,
услуге
агенција
за
запошљавање, пословно управљање и организационо
саветовање, консултације у пословном управљању,
презентација робе, непосредно оглашавање путем
поште, помоћ у пословном или индустријском
управљању, ажурирање огласних материјала,
стручне услуге о пословној ефикасности, услуге
продаје путем лицитације, истраживање тржишта,
пословне
процене,
пословна
испитивања,
изнајмљивање огласних материјала, консултације у
вези са пословним организовањем, објављивање
рекламних текстова, оглашавање, рекламирање,
рекламирање на радију, пословна истраживања,
услуге односа са јавношћу, рекламирање преко
телевизије,
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске услуге], уређивање излога, услуге
рекламних агенција, саветодавне услуге у пословном
управљању,
маркетиншка
истраживања,
компјутерско управљање подацима, професионалне
пословне
консултације,
економске
прогнозе,
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе,
пружање
пословних
информација,
испитивање јавног мњења, припрема платних листи,
проналажење особља, изнајмљивање огласног
простора, промоција продаје за друге, секретарске
услуге, обрада текста, услуге претплате на новине за
друге,
рекламирање
слањем
наруџбеница,
прикупљање информација у компјутерске базе
података, системација информација у компјутерским
базама података, организовање сајмова, онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи, услуге набавке
за трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте], претраживање података у
рачунарским датотекама за друге, изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације,
услуге праћења штампе, услуге поређења цена,
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало, пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга, договарање претплате за
услуге
телекомуникација
за
трећа
лица,
административна обрада наруџбеница за куповину,
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга
трећих лица,
услуге
подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању], фактурисање,
писање
рекламних
текстова,
прикупљање
статистичких података, услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе, тражење спонзорства,
организовање модних ревија у промотивне сврхе,
102

Гласник интелектуалне својине 2021/12
Intellectual Property Gazette 2021/12
производња рекламних филмова, маркетинг, услуге
телемаркетинга, пружање комерцијалних и пословних
контакт информација, оптимизација претраживача за
промоцију продаје, оптимизација саобраћаја за
интернет странице, оглашавање плаћањем по клику
[паy пер цлицк оглашавање], услуге посредовања у
трговини, пословно управљање за независне пружаоце
услуга, преговарање и закључивање, пословних
трансакција за трећа лица, ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података, пружање
пословних информација путем интернет странице,
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, развој концепта оглашавања,
индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене
или намене оглашавања, писање текстова за рекламне
намене, ажурирање и одржавање информација у
регистрима, услуге пословног посредовања које се
односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства, консултације о стратегији,
комуникације у односима са јавношћу, консултације
о стратегији комуникације
у рекламирању,
преговарање о пословним уговорима за друге, услуге
праћења тржишта, циљни маркетинг, привремено
пословно управљање, оглашавање на отвореном,
маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге односа
са медијима, услуге корпоративне комуникације,
услуге
комерцијалног
лобирања,
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. 38: слање порука, услуге новинских агенција, пренос
порука и слика посредством рачунара, пренос
електронске поште, услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге], услуге телеконференција,
омогућавање приступа рачунарским базама података,
пренос дигиталних датотека, бежично емитовање, услуге
видеоконференција, пружање услуга онлајн форума,
стриминг [проток] података, пренос подкаст садржаја.
Кл. 41: услуге разоноде, издавање текстова, осим
рекламних текстова, образовне услуге, производња
филмова, који нису рекламни филмови, издавање
књига, продукција радио и телевизијских програма,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конгреса, извођење представа уживо,
услуге обданишта, планирање забава [забава],
припрема и вођење семинара, организовање и вођење
радионица [обука], писање сценарија, изузев за
рекламне сврхе, онлајн издавање електронских
књига и часописа, електронско издаваштво,
компоновање музике, фотографске репортаже,
фотографисање, услуге репортерског извештавања,
превођење, тумачење језика знакова, писање
сценарија.
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Кл. 42: дизајн ентеријера, услуге индустријског
дизајна, услуге дизајнирања паковања, рачунарско
програмирање, дизајнирање рачунарског софтвера,
ажурирање рачунарског софтвера, ажурирање
рачунарског
софтвера,
графички
дизајн,
истраживање и развој нових производа за друге,
стилизација [индустријски дизајн], одржавање
рачунарског софтвера, анализе рачунарских система,
дизајнирање рачунарских система, израда и
одржавање веб страница за друге, хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање
рачунарског софтвера, саветовање у области
рачунарског софтвера, саветовање у вези са
штедњом енергије, истраживање у области заштите
животне средине, пружање научних информација,
савета и консултација које се односе на смањење
емисије угљеника, саветовање о изради веб сајтова,
саветовање у вези информационих технологија,
научна истраживања, пружање информација у вези
са рачунарским технологијама и програмирањем
путем веб-сајта, услуге информационих технологија
које се пружају на бази аутсорсинга, саветодавне
услуге из области комјутерске технологије,
унутрашњи дизајн, развој рачунарских платформи,
дизајнирање визит карти, графички дизајн
промотивног материјала.
(111) 81546
(210) Ж- 2021-678

(181) 20.04.2031.
(220) 20.04.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) ENERGY STAR INTERNATIONAL DOO
BEOGRAD, Немањина 4/9, 11000, Београд, RS
(740) Вукмировић М. Марко, Мурска бр. 1,
11000, Београд
(540)

Ж
(732) ELBET d.o.o., Војводе Степе 301, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9:
рачунарски софтвер, снимљени.
Кл. 42: изнајмљивање рачунарског софтвера.
(111) 81548
(210) Ж- 2021-774

(181) 29.04.2031.
(220) 29.04.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,
ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ
EDEPRO DOO BEOGRAD (VRAČAR), , 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Матија Делић, Краља Милутина 33,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.07.17; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, плава, бела.
(511) Кл. 13: ватрено оружје; артиљеријско оружје
(топови); балистичко оружје; балистички пројектили;
лансери за ракете; гранате (пројектили); пројектили
(оружје); запаљиве материје.
Кл. 42: технолошка истраживања; инжењерске услуге;
истраживања из области физике; истраживања из области
механике; калибрација (мерење); истраживање и развој
нових производа за друге; научна истраживања;
саветодавне услуге из области технологије.
(111) 81549
(210) Ж- 2021-967

(181) 28.05.2031.
(220) 28.05.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) ELBET d.o.o., Војводе Степе 301, Београд, RS
(540)
(531) 02.01.01; 02.01.04; 02.09.14; 27.05.02
(511) Кл. 32: пиво.
Кл. 33: вино; јабуковача, крушковача (ракија);
жестока пића; битер (горка алкохолна пића).
(111) 81547
(210) Ж- 2021-966

ЗИС / RS / IPO

(181) 28.05.2031.
(220) 28.05.2021.
(151) 16.11.2021.

(531) 18.05.10; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9:
рачунарски софтвер, снимљени.
Кл. 42: изнајмљивање рачунарског софтвера.
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Ж
(111) 81550
(210) Ж- 2021-1001

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna
Filipovića 25, 10000 Zagreb , HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PHEA
(511) Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати
који нису у вези с окуларним, периокуларним и
видним пољем.
Кл. 9: електронске публикације; софтвер; апликацијски
софтвер; рачунарски апликативни софтвер за личне
рачунаре, таблете и мобилне телефоне који садржи
савете и информације у вези са темама здравствене
заштите као што су медицински поремећаји, хируршке
интервенције, давање медикамената, лечење, здравље,
велнес и исхрана; подкастови; подкастови који се могу
преузети; звучне датотеке; апарати за преношење,
репродуковање или обраду звука, слике или података;
подаци који су снимљени; подаци који се могу
преузети; звучне датотеке које се могу преузети.
Кл. 10: хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти који нису у
вези с окуларним, периокуларним и видним пољем.
Кл. 41: услуге образовне наставе; обука; услуге
разоноде; обезбеђивање он-лајн електронских
публикација;
обезбеђивање
електронских
публикација; услуге забаве путем подкаста и
вебинара; продукција аудио забаве; стварање
(писање) подкаста; стварање (писање) едукативног
садржаја за подкасте; услуге електронског
објављивања текстова; припрема текстова за
објављивање; електронско објављивање текстова и
штампаних ствари, изузев рекламних текстова, на
интернету, све напред наведене услуге које нису у
вези с окуларним, периокуларним и видним пољем.
Кл. 42: дизајнирање и развој комјутерског софтвера;
софтвер
као
услуга
[саас];
складиштење
електронских података; хостинг за подкасте и
вебинаре; обезбеђивање софтвера за интернет портал
за пацијенте, који омогућава сигуран приступ
подацима о пацијенту и омогућава приступ,
одржавање, управљање и дељење медицинских
података о пацијенту и других података у вези са
здравственом заштитом и олакшава комуникацију,
повезаност и процес рада са пружаоцима здравствене
заштите,
здравственим
организацијама
и
пацијентима.
Кл. 44: медицинске услуге; пружање образовних
информација из области фармацеутских производа и
препарата, обољења и медицинских стања, лечења;
пружање информација медицинским радницима у
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вези са темама здравствене заштите као што су
медицински поремећаји, хируршке интервенције,
лечење, здравље, велнес и исхрана, све напред
наведене услуге који нису у вези с окуларним,
периокуларним и видним пољем.
(111) 81551
(210) Ж- 2021-1003

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna
Filipovića 25, 10000 Zagreb , HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 19.13.21; 24.13.24; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) светло зелена, тамно зелена, бела.
(511) Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати.
Кл. 9:
електронске публикације; софтвер;
апликацијски софтвер; рачунарски апликативни
софтвер за личне рачунаре, таблете и мобилне
телефоне који садржи савете и информације у вези са
темама здравствене заштите као што су медицински
поремећаји,
хируршке
интервенције,
давање
медикамената, лечење, здравље, велнес и исхрана;
подкастови; подкастови који се могу преузети;
звучне
датотеке;
апарати
за
преношење,
репродуковање или обраду звука, слике или
података; подаци који су снимљени; подаци који се
могу преузети; звучне датотеке које се могу
преузети.
Кл. 10: хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски
апарати
и
инструменти.
Кл. 41: услуге образовне наставе; обука; услуге
разоноде; обезбеђивање он-лајн електронских
публикација;
обезбеђивање
електронских
публикација; услуге забаве путем подкаста и
вебинара; продукција аудио забаве; стварање
(писање) подкаста; стварање (писање) едукативног
садржаја за подкасте; услуге електронског
објављивања текстова; припрема текстова за
објављивање; електронско објављивање текстова и
штампаних ствари, изузев рекламних текстова, на
интернету.
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Кл. 42: дизајнирање и развој комјутерског софтвера;
софтвер
као
услуга
[саас];
складиштење
електронских података; хостинг за подкасте и
вебинаре; обезбеђивање софтвера за интернет портал
за пацијенте, који омогућава сигуран приступ
подацима о пацијенту и омогућава приступ,
одржавање, управљање и дељење медицинских
података о пацијенту и других података у вези са
здравственом заштитом и олакшава комуникацију,
повезаност и процес рада са пружаоцима здравствене
заштите,
здравственим
организацијама
и
пацијентима.
Кл. 44: медицинске услуге; пружање образовних
информација из области фармацеутских производа и
препарата, обољења и медицинских стања, лечења;
пружање информација медицинским радницима у
вези са темама здравствене заштите као што су
медицински поремећаји, хируршке интервенције,
лечење, здравље, велнес и исхрана.
(111) 81552
(210) Ж- 2021-1004

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

NEUTROGENA RETINOL
BOOST
(511) Кл. 3: средство за хидратацију лица; крема за
кожу око очију; серум за лице и третмани против
старења коже лица.
(111) 81553
(210) Ж- 2021-1012

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 16.11.2021.
(732) Ана Жикић, Драже Павловића 24/9, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Нина Т.Суџум, Палмотићева 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 41: вођење колоквијума, конференција и
конгреса; вођење образовних конференција, курсева
ЗИС / RS / IPO

Ж
и семинара; вођење обука; вођење радионица и
семинара; издавање докумената
у области
унапређења свести и квалитета живота; издавање и
уређивање књига, новина, часописа и штампаног
материјала у области унапређења свести и квалитета
живота; издавање образовних материјала; обука на
пољу личног развоја; подучавање на пољу личног
развоја, унапређења свести и квалитета живота;
организовање и вођење конференција, курсева и
семинара;
ширење
образовног
материјала.
Кл. 44:
акупунктура; пружање информација о
акупунктури; услуге алтернативне медицине;
пружање информација везаних за начин живота и
добробит
саветовање о начину живота.
(111) 81554
(210) Ж- 2021-986

(181) 01.06.2031.
(220) 01.06.2021.
(151) 17.11.2021.
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525 , JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: вентили (делови мотора); вентили
(делови мотора), наиме, егр вентили, кочиони
вентили,
вентили
брзине
празног
хода,
пропорционални релејни вентили, вентили абс
модулатора, кочни вентили приколице, термостатски
вентили за машине и моторе; делови мотора, наиме,
дихтунзи мотора, дихтунзи главе мотора, сетови
дихтунга за дпф филтере, дихтунзи, заптивни спојеви
(делови мотора/машина), убризгавачи за моторе,
филтери
ваздуха
(делови
мотора/машина),
турбокомпресори, пумпе серво управљача, пумпе за
уље за моторе, пумпе за воду за моторе, уреа сцр
(селективна каталитичка редукција) катализатор,
филетри за водени раствор уреје, дпф филтери
(филтери честица дизел мотора), клипови, облоге
цилиндара, клацкалице вентила; пумпе за гориво,
карбуратори, механички системи убризгавања дизел
горива, електонски системи убризгавања дизел
горива, млазнице за убризгавање дизел горива,
филтери за гориво, пречишћивачи ваздуха за машине
и моторе, филтери за пумпе за уље, хладњаци уља за
моторе и машине, вентилатори и вентилатори
квачила за аутомобилске моторе, катализатор
издувне гране за моторе, пригушивачи за моторе и
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Ж
машине; мотори за брисаче у аутомобилима; мотори,
осим за копнена возила; делови мотора, наиме
клапна (лептир) гаса, зупчасти каишеви, каишеви
вентилатора, шпанери, квачила, прекидачи притиска
као делови машина; сва горе наведена роба је за
аутомобиле.
Кл. 9:
соленоидни вентили за електронски
контролисано
ваздушно
ослањање
(ецас);
соленоидни вентили за варијабилно отварање
вентила (ввт); прекидачи притиска; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; релеји за
климатизацију.
(111) 81555
(210) Ж- 2021-987

(181) 01.06.2031.
(220) 01.06.2021.
(151) 17.11.2021.
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525 , JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 7: вентили (делови мотора); вентили
(делови мотора), наиме, егр вентили, кочиони
вентили,
вентили
брзине
празног
хода,
пропорционални релејни вентили, вентили абс
модулатора, кочни вентили приколице, термостатски
вентили за машине и моторе; делови мотора, наиме,
дихтунзи мотора, дихтунзи главе мотора, сетови
дихтунга за дпф филтере, дихтунзи, заптивни спојеви
(делови мотора/машина), убризгавачи за моторе,
филтери
ваздуха
(делови
мотора/машина),
турбокомпресори, пумпе серво управљача, пумпе за
уље за моторе, пумпе за воду за моторе, уреа сцр
(селективна каталитичка редукција) катализатор,
филетри за водени раствор уреје, дпф филтери
(филтери честица дизел мотора), клипови, облоге
цилиндара, клацкалице вентила; пумпе за гориво,
карбуратори, механички системи убризгавања дизел
горива, електонски системи убризгавања дизел
горива, млазнице за убризгавање дизел горива,
филтери за гориво, пречишћивачи ваздуха за машине
и моторе, филтери за пумпе за уље, хладњаци уља за
моторе и машине, вентилатори и вентилатори квачила
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за аутомобилске моторе, катализатор издувне гране за
моторе, пригушивачи за моторе и машине; мотори за
брисаче у аутомобилима; мотори, осим за копнена
возила; делови мотора, наиме клапна (лептир) гаса,
зупчасти каишеви, каишеви вентилатора, шпанери,
квачила, прекидачи притиска као делови машина; сва
горе
наведена
роба
је
за
аутомобиле.
Кл. 9:
соленоидни вентили за електронски
контролисано
ваздушно
ослањање
(ецас);
соленоидни вентили за варијабилно отварање
вентила (ввт); прекидачи притиска; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; релеји за
климатизацију.
(111) 81556
(210) Ж- 2021-1063

(181) 14.06.2031.
(220) 14.06.2021.
(151) 17.11.2021.
(732) Smurfit Kappa Services Limited, Beech Hill,
Clonskeagh, Dublin 4, IE
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.22
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер; рачунарски алати
за
развој
софтвера; компјутерски
хардвер.
Кл. 16:
папир и папирни производи; папирна
амбалажа; картон и производи од картона; ребрасти
материјали за паковање; амбалажни материјали
направљени од одрживих влакана; кутије направљене
од влакнастих плоча; амбалаже направљене од
влакнастих плоча; картонска амбалажа; ребрасти
картон; картонске и папирне кутије; картонске и
папирне посуде; штампане ствари.
Кл. 40:
обрада материјала,
укључујући
рекултивацију отпадних материјала; ламинирање и
услуге пилана; завршна обрада папира; рециклирање
папира и папирних производа, стакла, пластике и
метала; обрада дрвета; заштита дрвета; сеча дрвета.
Кл. 41: издавање књига, магазина и текстова.
Кл. 42:
дизајн штампаног материјала; дизајн
штампаног материјала са применом на папиру,
таблама, картону, влакнастим плочама и ребрастим
материјалима.
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(111) 81557
(210) Ж- 2021-713

(181) 22.04.2031.
(220) 22.04.2021.
(151) 17.11.2021.

(300) 81814 26.10.2020. JM.
(732) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street,, 19801
Wilmington, Delaware, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

HELIX
(511) Кл. 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 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
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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.
Кл. 42: техничке консалтинг услуге из области
конструисања дата центара, решења за приватна и
јавна рачунарства у облаку, и процене и
имплементације интернет технологије и услуга;
дизајн и развој компјутерског хардвера и софтвера;
компјутерске услуге, наиме интегрисање средина
јавног и приватног рачунарства у облаку; пружање
виртуелних компјутерских система, јединица за
обраду графике и виртуелних компјутерских средина
путем рачунарства у облаку у виду платформе као
услуге; рачунарство у облаку у виду софтвера за
употребу код машинског учења, скалабилног
машинског учења, анализе података и развоја
дубоких неуронских мрежа; пружање рачунарских
услуга заснованим на рачунарству у облаку у
области машинског учења, вештачке интелигенције,
алгоритама учења и анализе података; електронско
складиштење података; суперрачунарство зановано
на рачунарству у облаку у виду софтвера за употребу
у областима вештачке интелигенције, машинског
учења, дубоког учења, рачунарства високих
перформанси,
дистрибуираног
рачунарства,
виртуализације, статистичког учења, и предиктивне
аналитике;
услуге
развоја
електронских
и
интерактивних мултимедијалних игара; дизајн
софтвера за обраду слика; пружање привремене
употребе софтвера који се не може преузети за 3д
визуелизацију, 3д моделирање и 3д приказивање;
пружање привремене употребе софтвера који се не
може преузети за унапређење компјутерских
перформанси, за руковање интегралним колима,
полупроводницима, компјутерским чипсетовима и
микропроцесорима, и у сврху играња игрица;
пружање привремене употребе софтвера који се не
може преузети за употребу као интерфејса за
програмирање апликација (апи); софтвер као услуга,
наиме, пружање суперрачунарске платформе и
платформе за игрице засноване на рачунарству у
облаку.

107

Ж
(111) 81558
(210) Ж- 2021-999

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 17.11.2021.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ ВИНАРИЈА МОЛОВИН ДОО ШИД,
Светог Саве 28, 22240, Шид, RS
(740) Адвокат Зоран Голубовић, Светозара
Марковића 49/1, 11000, Београд
(540)
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(591) бела, тамноплава, црвена, плава.
(511) Кл. 33: алкохолна пића; цидери (ферментисана
алкохолна пића на бази јабуке или крушке); газирана
алкохолна пића; газирана алкохолна пића са укусом
воћа; све претходно наведене робе искључујући
алкохолна пића која садрже чај.
(111) 81560
(210) Ж- 2021-657

(181) 23.10.2030.
(220) 23.10.2020.
(151) 18.11.2021.

(300) 88885998 24.04.2020. US.
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue JeanFrancois Bartholoni 4-6, CH-1204 Genève, CH
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 25.03.25; 26.05.10; 26.11.03; 26.11.11; 27.05.01
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
фотографије; материјали за цртање и материјали за
уметнике; материјали за обуку и наставу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
штампарска слова, клишеи.
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.

(531) 07.15.01; 19.01.05; 19.01.06; 27.05.01; 27.05.09
(511) Кл. 33: вина.

(111) 81559
(210) Ж- 2021-727

(111) 81561
(210) Ж- 2021-980

(531) 01.15.15; 24.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

(531) 26.01.18; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.17
(591) сива, плава, бела, црвена, светло зелена.
(511) Кл. 6: челична жица; челичне плоче; челичне
цеви; машински метални причвршћивач ремења;
алуминијумска жица; везне плоче; завртњи од
метала; спојнице за каблове од метала, неелектричне;
спојнице каблова од метала, неелектричне; рамови за

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 18.11.2021.
(732) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs, Rákóczi u. 81., H-3574, HU
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)
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(181) 01.06.2031.
(220) 01.06.2021.
(151) 18.11.2021.
(732) Друштво са ограниченом одговорношћу
Елингзо за инжењеринг, промет и услуге БеоградЧукарица, Ратка Митровића 165а, БеоградЧукарица, RS
(740) Адвокат Љубица Б. Дракулић, Жарковачка
17/6, Београд
(540)
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грађевинарство од метала; клинови од метала;
расцепке, клинови, од метала; ексери; шрафови од
метала; гвоздена жица; носачи каблова (везе за
затезање); каблови од метала, неелектрични;
шрафови за везивање каблова, од метала; рамови за
грађевинарство од метала; типлови од метала;
одводне цеви од метала; цеви од метала; металне
носеће греде; грађевински материјали од метала;
металне спојнице за причвршћивање цеви; металне
карике за цеви и каблове; металне бандере за
електричне водове; метални стубови за водове
електричне енергије.
Кл. 9:
електромагнтни калемови; високонапонске
батерије; амперметри; аноде; уређаји против ометања (за
струју); трансформатори (за струју); разводни ормани (за
струју); пуњачи за електричне акумулаторе; разводна
кутија (струјна); оплате за електричне каблове;
електричне инсталације за даљинско управљање;
електрични проводници; затварачи струјног кола;
конектори (струјни); разводна кућишта (узидне
дозне)(струја); разводне табле; регулациони апарати,
електрични; електрични претварачи; прекидачи,
електрични; лимитатори (за струју); електрични утикачи;
исправљачи струје; редуктори, ослабљивачи (за струју);
батеријски прекидачи (за струју); прекидачи струјног
кола; разводне табле (за струју); дистрибуционе конзоле
(за струју); индикатори губитка струје; електрични
каблови; електрични водови; контролне табле (за струју);
галванске ћелије; електричне спојнице; преносници
електронских сигнала; високофреквентни апарати;
идентификационе облоге за електричне каблове;
материјали за електричне водове (жице, каблови);
мерачи протока.
Кл. 11: котлови за грејање; цеви за котлове за
инсталације за грејање; апарати за грејање на чврста,
течна или гасна горива; цеви са електричним
пражњењем, за осветљавање; грла електричних
сијалица; нити за електричне сијалице; калемови,
намотаји (делови инсталација за дестилацију,
грејање или хлађење); грејне нити, електричне гасни
кондензатори
(који
нису
делови
машина).
Кл. 19: стубови за електричне водове, неметални;
бандере
за
електричне
водове,
неметални;
грађевински материјали неметални; конструкциони
материјали, неметални.
Кл. 35: анализе трошкова и цене коштања; помоћ у
пословном управљању; услуге набавке за трећа лица
(куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте); презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало;
административна обрада наруџбеница за куовину.
Кл. 37: изнајмљивање грађевинске опреме; пружање
информација у вези са изградњом; поправка
електричних
водова;
полагање
каблова.
Кл. 42: инжењерске услуге; изнајмљивање мерача
потрошње електричне енергије.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 81562
(210) Ж- 2021-1044

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 18.11.2021.
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130/22, 102 37 Praha
10, Dolní Měcholupy, CZ
(740) Адвокат Андреј Прекајски, Светозара
Марковића 67/1, 11000, Београд
(540)

APRIXA
(511) Кл. 5: лекови, фармацеутски препарати за
људску употребу.
(111) 81563
(210) Ж- 2021-920

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 18.11.2021.
(732) NE Property B.V. , Claude Debussylaan 7, 1082
MC Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SPOT MALL APP
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере;
апликације за рачунарске софтвере које нуде
информације потрошачима, наиме о тржним центрима
затвореног типа, тржним центрима отвореног типа,
продавницама у тржним центрима затвореног типа,
тржним центрима отвореног типа, ресторанима у
тржним центрима затвореног типа, тржним центрима
отвореног типа, догађајима, промоцијама у тржним
центрима затвореног типа, тржним центрима отвореног
типа, као и другим местима од интереса у тржним
центрима затвореног типа, тржним центрима отвореног
типа; мобилне апликације; мобилне апликације које нуде
информације потрошачима, наиме о тржним центрима
затвореног типа, тржним центрима отвореног типа,
продавницама у тржним центрима затвореног типа,
тржним центрима отвореног типа, ресторанима у
тржним центрима затвореног типа, тржним центрима
отвореног типа, догађајима, промоцијама у тржним
центрима затвореног типа, тржним центрима отвореног
типа, као и другим местима од интереса у тржним
центрима затвореног типа, тржним центрима отвореног
типа; апликације за софтвере које се могу преузимати;
софтвери за мобилне уређаје; софтвери за малопродају;
софтвери за електронску трговину; софтверске
платформе.
Кл. 35: оглашавање; прикупљање разноврсне робе у
корист других, изузев њеног превоза, омогућавајући
купцима да на прикладан начин прегледају и купе ту
робу путем веб сајтова, онлајн платформи;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга.
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Ж
Кл. 42:
развој софтвера, програмирање и
имплементација; израда интернет платформи за
електронску трговину.
(111) 81564
(210) Ж- 2021-869

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 18.11.2021.
(732) Радиша Трајковић, Матице српске 57в,
Београд, RS
(540)

(111) 81565
(210) Ж- 2021-953

(181) 27.05.2031.
(220) 27.05.2021.
(151) 18.11.2021.
(732) Инагро ДОО Београд-Сурчин, Мите Бињаша
4а, Београд, RS
(740) Адвокат Тијана Владисављевић, Шавничка
43д/13, Чукарица-Београд
(540)

Radiša Trajković-Đani
(511) Кл. 9: CD-дискови (интерактивних компакт
дискови);CD јединице за рачунаре; ДВД дискови са
снимљеним музичким садржајем; ДВД јединице;
видео касете; видео траке; видео филмови; дигитална
музика која се може преузимати са МП3 интернет
страница; дигитална музика која се може преузети са
Интернета; дигитална музика која се може преузети;
дигитални уређаји за репродукцију музике.
Кл. 16: књиге: књиге са песмама или нотама;
новине; дневне новине; плакати од папира; плакати
од папира или картона; канцеларијски материјали
канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи
списа,
докумената (канцеларијски прибор).
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета, рекламирање;
рекламирање за друге на интернету; рекламирање
преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге
рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у
штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко
интернета, рекламирање преко свих јавних средстава
комуникације; рекламирање на интернету за потребе
других лица; услуге истраживања које се односе на
рекламирање и маркетинг; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са музичким догађајима; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са домаћим и страним' спортским, музичким и
осталим догађајима из области културе; директно
оглашавање;: непосредно оглашавање; филмско
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику(pey per
click); оглашавање путем банера; рекламне,
маркетиншке и услуге оглашавања; услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета.
Кл. 38: пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
виртуелних
записа
путем
мрежа.
Кл. 41: пружање дигиталне музике која се не може
преузети са интернета; продукција музике; услуге
уређивања у пост продукцији у области музике,
видеа и филма.
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(531) 06.19.16; 07.01.11; 25.05.02; 26.04.16; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) зелена, црвена, сива, браон, бела,црна, жута.
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
масти; инћуни, неживи; кикирики путер; путер;
какао путер за исхрану; кокосов путер; путер крем;
беланце од јаја; кобасице крвавице; говеђа супа,
бујон; говеђа супа; препарати за прављење бујона;
кавијар; воће, конзервисано; сухомеснати производи;
листићи од кромпира; чипс од кромпира; кисели
купус; кокос, осушени; репино уље за исхрану; уље
репице за исхрану; концентрати за бујон;
концентрати за говеђу супу; џемови; залеђено воће;
супе; суво грожђе; краставчићи; конзервисано
поврће; кувано поврће; сушено поврће; уља за
исхрану; павлака [млечни производ] ; сир; смрзнуто
воће; кристализовано воће; крокети; љускари, који
нису живи; урме; млеко; рак, који није жив; рибљи
филети; сириште, сирило; воће, кувано; воћни желе;
воћна пулпа; месо; риба, која није жива; желе за
исхрану; желе од меса; дивљач, која није жива;
ђумбиров џем; конзервисана соја, за исхрану; масне
супстанце за производњу јестиве масти; смеше које
садрже маст за кришке хлеба; харинге, неживе;
јастози, који нису живи; кукурузно уље за исхрану;
уље палминих коштица за исхрану; сусамово уље за
исхрану; остриге, које нису живе; рибљи желатин за
исхрану; шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати
за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување;
месни екстракти; кефир; кумис; напици од млека, у
којима млеко преовлађује; сурутка; производи од
млека; бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мермелада;
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животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе;
палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у
праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; коштано
уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели
краставац; грашак, конзервирани; кобасице; усољено
месо; састојци за припремање супе; парадајз пире;
салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа;
сардине, неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за
исхрану; туњевина, нежива; сок од парадајза за
кување; сунцокретово уље за исхрану; шкембићи;
конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није
жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене;
млевени
бадем;
кикирики,
припремљен;
конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље
за исхрану; конзервисан пасуљ; јетра; намирнице на
бази рибе; воћни чипс; шкољке капице, која нису
живе; воће конзервисано у алкохолу; полен
припремљен као храна; шкампи, рачићи, који нису
живи; конзервисана риба; конзервисано месо; морски
рачићи, који нису живи; јаја пужева зајело; тофу;
мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја
гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску
исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; уштипци,
крофне од кромпира; усољена риба; морски
краставац, који није жив; чауре свилене бубе за
људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука;
компот од бруснице; тахини; хумус; морске (нори)
алге, конзервисане; грицкалице на бази воћа; кисело
млеко; кимчи; сојино млеко; милк шејк;
конзервисана паприка; сунцокретове семенке,
припремљене; рибљи мусеви; безалкохолни пунч од
жуманаца; мусеви од поврћа; рибља икра,
припремљена; семенке, припремљене; алое вера за
људску исхрану; конзервисан бели лук; протеинско
млеко; уље од семена лана за исхрану;
нискокалорични чипс од кромпира; нискокалорични
хрскави кромпир; лецитин за кулинарске намене;
млечни ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана; ферментисано печено
млеко; ферментисано млеко; парадајз пире; паста од
поврћа; паста од плавог патлиџана; млеко од
кикирикија за ку линарске сврхе; бадемово млеко за
кулинарске сврхе; пиринчано млеко; артичоке,
конзервиране; аранжмани од обрађеног воћа; млеко у
праху; јакитори [јапански ражњићи од пилетине];
булгоги; кандирани ораси; зачињено коштуњаво
воће; зачињени ораси; лешници, припремљени;
бобичасто воће, конзервирано; гуакамол; прстенови
од лука [поховани лук]; лимунов сок за употребу у
кулинарству;
замрзнуто-сушено
месо;
лиофилизовано месо; дехидрисано месо; овсено
млеко; павлака [биљна] на бази поврћа; замрзнутосушено поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано
ЗИС / RS / IPO

Ж
поврће; екстра девичанско маслиново уље за
исхрану; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиви
инсекти, неживи; кукуруз шећерац, прерађен; намази
на бази орашастих плодова; кнедле на бази
кромпира; виршле; виршле у кукурузном тесту на
штапићу; сојино уље за исхрану; замене за млеко;
бадемово млеко; млеко од киририкија; кокосово
млеко; кокосово млеко за кулинарску употребу;
напици на бази кокосовог млека; пиринчано млеко за
кулинарску употребу; напици на бази бадемовог
млека; напици на бази млека од кикирикија; црева за
кобасице, природна или вештачка; усољен и сушени
бакалар; уштипци од свежег сира; пресована воћна
паста; тофу листићи; пљескавице од соје; тофу
пљескавице; таџин [готово јело од меса, рибе или
поврћа]; темпех; сатај; поврће, прерађено; воће,
прерађено; рататули; кандирана патка; андулете;
беле кобасице; каселет; рибани кисели купус;
рендани пржени кромпир; омлети; ролнице од
купуса пуњене месом; концентрати на бази поврћа за
кување; концентрати на бази воћа за кување; намази
на бази поврћа; агар-агар за кување; мекушци,
неживи; кварк; свеж сир; напици са бактеријама
млечне
киселине;
јестиво
цвеће,
сушено;
кристализовани ђумбир; ђумбир, конзервисани;
кисели ђумбир.
Кл. 30: материјали за везивање кобасица; резанци;
пите; млевени јечам; сендвичи; пецива; пти-бер кекс;
векне хлеба; зачинска паприка; пице; пите од меса;
векна са месом; средства за омекшавање меса за
употребу у домаћинству; маринаде; сендвичи са
сиром [чизбургери]; песто; глазуре за шунку;
сендвич са виршлама.
Кл. 31: живе животиње.
(111) 81566
(210) Ж- 2021-956

(181) 28.05.2031.
(220) 28.05.2021.
(151) 18.11.2021.
(732) Јасмина Момчиловић Николић, Максима
Горког 129, 11010, Београд-Вождовац, RS
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.14; 27.05.22
(511) Кл. 10: хирушки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки
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Ж
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за особе са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад;
апарати, уређаји и производи за сексуалне
активности.
Кл. 11: апарати и инсталације за осветљавање;
грејање; хлађење; производњу паре; кување; сушење;
вентилацију; снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре,
хортикултуре и шумарства.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица.
(111) 81567
(210) Ж- 2021-992

(181) 01.06.2031.
(220) 01.06.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Јелена Јанчић Херз, Васе Пелагића 7/2,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Радомир Лукач, Хиландарска 24/2,
11000, Београд
(540)
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[ледени]; тарт [слатка пита без горње коре];
сладоледи; слаткиши од бадема; овсено брашно;
пића на бази кафе; пића на бази какаоа; пића на бази
чоколаде; замене за кафу; воћни желе [слаткиши];
смрзнути јогурт [посластичарски]; ледени чај;
напици од чаја; алва; киш; грицкалице на бази
житарица; глазуре за колаче; чоколадни мусеви;
десерти у облику муса [слаткиши]; намази на бази
чоколаде; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове; кнедле на бази брашна; млечни карамел
крем; брашно од хељде; воћне посластице;
безглутенски хлеб; профитероле; кроасани; кроасани
са чоколадом; пециво од лиснатог теста напуњено
чоколадом; крем бруле; смесе за тесто; макарунси од
кокоса: нугат.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни
воћни напици; воћни сокови; воде [пића]; минерална
вода [пиће]; лимунаде; сокови од поврћа [ пића];
сирупи за лимунаде; сода вода; безалкохолна пића;
газирана вода; воћни нектар [безалкохолни]; сок од
јабуке, безалкохолни; смутис [кашасти напици од
воћа или поврћа]; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
освежавајућа безалкохолна пића; енергетска пића.
Кл. 43: кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
кафетерија; услуге ресторана; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге снек-барова; услуге барова;
декорисање хране; декорисање колача; информације и
савети у вези са припремањем оброка.
(111) 81568
(210) Ж- 2021-998

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 22.11.2021.

(300) 35985 31.05.2021. AD.
(732) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3
, 2000 , Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

ART FOR AIR
(531) 03.07.04; 03.07.24; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.21;
27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 30: хлеб без квасца; кекс; бисквити, суви
колачићи; сладни бисквити; слаткиши; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; кафа;
непржена кафа; колачи; слаткиши од шећера;
слаткиши; сладолед; палачинке; колачи од ђумбира;
брашно; брашно од боба; кукурузно брашно;
кукурузно брашно, крупно; брашно од слачице;
јечмено брашно; сојино брашно; пшенично брашно;
фондани [ слаткиши ]; ситни колачи; какво напици са
млеком; пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са
млеком; макарунси; хлеб; пите; сендвичи; пастиле
[бомбоне]; пецива; векне хлеба; пралине; сорбеи
112

(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, 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

ЗИС / RS / IPO
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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.
(111) 81569
(210) Ж- 2021-843

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(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)

Ж
(511) Кл. 6: алуминијумски профили, конструкције
од алуминијума, профили од других метала,
конструкције од других метала.
Кл. 20: намештај од метала, делови намештаја од
метала.
Кл. 40: обрада метала, услужна обрада метала, цнц
обрада, машинска обрада, пресовање метала.
(111) 81571
(210) Ж- 2021-760

(181) 28.04.2031.
(220) 28.04.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LUNA TRANQUILITY
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 81572
(210) Ж- 2021-1065

(181) 14.06.2031.
(220) 14.06.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL,
S.A. Unipersonal, Alcalá, 498, planta 2 , 28027 Madrid , ES
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SEED SPRINT
(531) 26.01.20; 26.01.21; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 30: кафа, напици од кафе.
(111) 81570
(210) Ж- 2021-841

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) MTC METALS TRADING COMPANY д.о.о.,
Гандијева 235/13, 11073, Нови Београд, Београд, RS
(740) Адвокат Марко Дадасовић, Кондина 7, 11000,
Стари Град, Београд
(540)

(511) Кл. 1:
хемикалије за употребу у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, ђубрива
и стајска ђубрива за земљу.
(111) 81573
(210) Ж- 2021-1070

(181) 15.06.2031.
(220) 15.06.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

LEKOFUSIN
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 81574
(210) Ж- 2021-842

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24

ЗИС / RS / IPO

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 22.11.2021.

(300) 2065535 20.11.2020. CA.
(732) Voisey Entertainment Limited, The Broadgate
Tower, 3rd Floor 20 Primrose Street, EC2A2RS,
London, UK
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Ж
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.22
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос,
подешавање и репродукцију звука и слике;
дигитални видео-снимачи и диктафони; рачунарски
софтвер, наиме рачунарски софтвер који се може
преузети за вађење (екстракцију), подешавање,
прилагођавање, уређивање, репродуковање, пренос,
постављање,
снимање,
израду,
претрагу,
пријављивање, категоризацију и размену музике,
текстова песама, података, звука, видео записа,
слика, звучних и видео исечака и снимака;
рачунарски софтвер који се може преузети за
додавање визуелних и аудио ефеката и филтера за
музику, податке, слике, звук, видео записе, сликовне,
звучне и видео исечке и снимке; рачунарски софтвер
који се може преузети за омогућавање интеракције,
дискусије, сарадње и дељења идеја, музике, текстова
песама, података, звука, видео записа, слика, звучних
и видео исечака и снимака између људи, компанија,
писаца, уметника и извођача; рачунарски софтвер
који се може преузети за омогућавање постављања,
преузимања, приступања, објављивања, стварања,
прегледања, приказивања, дељења или на други
начин
омогућавања
електронских
медија,
мултимедијалног забавног садржаја, информација,
видео записа, аудио записа, текстова, података,
филмова, цртежа, слика, графичких и фотографских
анимација.
Кл. 35: услуге оглашавања; дистрибуција реклама;
објављивање рекламних текстова; изнајмљивање
огласног простора; систематизација и прикупљање
информација за употребу у базама података;
пружање
информативних,
саветодавних
и
консултантских услуга које се односе на њих;
промовисање роба и услуга за друге путем интернета
и комуникационих мрежа; истраживање тржишта и
информативне услуге; онлајн услуге за повезивање
корисника са предузећима.
Кл.
38:
телекомуникације;
онлајн
и
телекомуникационе платформе за размену порука,
текстова, фотографија, слика, видео записа, аудио
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садржаја, мултимедијалног садржаја, електронских
датотека, информација и података; пружање услуга
онлајн форума за дељење текста, фотографија, слика,
видео записа, аудио садржаја, мултимедијалног
садржаја, електронских датотека, информација и
података; услуге размене личних порука; инстант
размена порука; пружање услуга онлајн форума и
причаоница; пружање услуга онлајн форума,
причаоница, и простора заједница за кориснике у сврху
објављивања, претраживања, прегледања, гледања,
дељења, критиковања, оцењивања и коментарисања
порука, коментара, мултимедијалних садржаја, видео
записа, филмова, кинематографских филмова, аудио
садржаја и других садржаја које су створили
корисници; услуге емитовања; услуге консултација,
информисања и саветовања у вези са тим.
Кл. 41: услуге забаве, наиме, пружање садржаја који
су створили корисници, електронских медија,
мултимедијалног забавног садржаја, информација,
видео записа, звука, текстова, података, филмова,
цртежа, слика, графичких и фотографских анимација,
који се не могу преузимати; припремање обуке у
области музике, забаве, сценских уметности, писања
песама, музичке продукције и видео продукције;
издавачке услуге, наиме, услуге музичког издаваштва;
издавачке
услуге,
наиме,
услуге
издавања
дигиталиног видео записа, ауидио записа и
мултимедије; услуге забаве; услуге завабе, наиме,
пружање репродукције музике и видео записа путем
глобалне комуникационе мреже која се не може
преузети; организовање друштвено-забавних догађаја;
организација, хостинг и вођење спортских и
културних активности; пружање услуга у области
забаве и разоноде, саветовање и саветодавне услуге у
вези с тим; пружање информација из области забаве
путем интернет странице; стварање, развој,
продукција и дистрибуција забавног садржаја, наиме,
мултимедијалних забавних садржаја, електронских
медија, информација, видео садржаја, аудио садржаја,
текста, података, филмова, цртежа, слика, графичких
и фотографских анимација у области забаве, људи,
спорта, уметности, популарне културе, политике,
вести, електронских игара, науке, технологије,
природе, образовања, драме, биографије, хумора,
музике,
животиња
и
људског
интереса.
Кл. 42: дизајн и развој рачунарског софтвера;
рачунарски софтвер за пружање услуга, наиме,
онлајн рачунарски софтвер који се не може преузети
за
вађење
(екстракцију),
подешавање,
прилагођавање, уређивање, репродуковање, пренос,
постављање,
снимање,
израду,
претрагу,
пријављивање, категоризацију и размену музике,
текстова песама, података, звука, видео записа,
слика, звучних и видео исечака и снимака, као и за
додавање ефеката и филтера на музику, податке,
звук, слике, звучне и видео исечке и снимке;
ЗИС / RS / IPO
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рачунарски софтвер за пружање услуга, наиме,
онлајн рачунарски софтвер који се не може преузети
а који омогућава интеракцију, дискусију, сарадњу и
размену идеја, музике, текстова песама, података,
звука, видо записа, слика, звучних и видео исечака и
снимака између људи, писаца, уметника и извођача;
услуге
пружања
привременог
коришћења
софтверских апликација које се не могу преузети за
постављање, преузимање, приступ, објављивање,
креирање, отпремање, гледање, приказивање,
дељење или на други начин пружање електронских
медија,
мултимедијалног
забавног
садржаја,
информација, видео записа, аудио записа, текстова,
података, филмова, цртежа, слика, графичких и
фотографских анимација.
(111) 81575
(210) Ж- 2021-840

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 22.11.2021.

(300) 2065536 20.11.2020. CA.
(732) Voisey Entertainment Limited, The Broadgate
Tower, 3rd Floor, 20 Primrose Street, EC2A2RS,
London , GB
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

VOISEY
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос,
подешавање и репродукцију звука и слике;
дигитални видео-снимачи и диктафони; рачунарски
софтвер, наиме рачунарски софтвер који се може
преузети за вађење (екстракцију), подешавање,
прилагођавање, уређивање, репродуковање, пренос,
постављање,
снимање,
израду,
претрагу,
пријављивање, категоризацију и размену музике,
текстова песама, података, звука, видео записа,
слика, звучних и видео исечака и снимака;
рачунарски софтвер који се може преузети за
додавање визуелних и аудио ефеката и филтера за
музику, податке, слике, звук, видео записе, сликовне,
звучне и видео исечке и снимке; рачунарски софтвер
који се може преузети за омогућавање интеракције,
дискусије, сарадње и дељења идеја, музике, текстова
песама, података, звука, видео записа, слика, звучних
и видео исечака и снимака између људи, компанија,
писаца, уметника и извођача; рачунарски софтвер
који се може преузети за омогућавање постављања,
преузимања, приступања, објављивања, стварања,
прегледања, приказивања, дељења или на други
начин
омогућавања
електронских
медија,
мултимедијалног забавног садржаја, информација,
видео записа, аудио записа, текстова, података,
филмова, цртежа, слика, графичких и фотографских
анимација.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 35: услуге оглашавања; дистрибуција реклама;
објављивање рекламних текстова; изнајмљивање огласног
простора; систематизација и прикупљање информација за
употребу у базама података; пружање информативних,
саветодавних и консултантских услуга које се односе на
њих; промовисање роба и услуга за друге путем интернета
и комуникационих мрежа; истраживање тржишта и
информативне услуге; онлајн услуге за повезивање
корисника са предузећима.
Кл.
38:
телекомуникације;
онлајн
и
телекомуникационе платформе за размену порука,
текстова, фотографија, слика, видео записа, аудио
садржаја, мултимедијалног садржаја, електронских
датотека, информација и података; пружање услуга
онлајн форума за дељење текста, фотографија, слика,
видео записа, аудио садржаја, мултимедијалног
садржаја, електронских датотека, информација и
података; услуге размене личних порука; инстант
размена порука; пружање услуга онлајн форума и
причаоница; пружање услуга онлајн форума,
причаоница и простора заједница за кориснике у сврху
објављивања, претраживања, прегледања, гледања,
дељења, критиковања, оцењивања и коментарисања
порука, коментара, мултимедијалних садржаја, видео
записа, филмова, кинематографских филмова, аудио
садржаја и других садржаја које су створили
корисници; услуге емитовања; услуге консултација,
информисања и саветовања у вези са тим.
Кл. 41: услуге забаве, наиме, пружање садржаја који су
створили
корисници,
електронских
медија,
мултимедијалног забавног садржаја, информација,
видео записа, звука, текстова, података, филмова,
цртежа, слика, графичких и фотографских анимација,
који се не могу преузимати; припремање обуке у
области музике, забаве, сценских уметности, писања
песама, музичке продукције и видео продукције;
издавачке услуге, наиме, услуге музичког издаваштва;
издавачке услуге, наиме, услуге издавања дигиталиног
видео записа, аудио записа и мултимедије; услуге
забаве; услуге забаве, наиме, пружање репродукције
музике и видео записа путем глобалне комуникационе
мреже која се не може преузети; организовање
друштвено-забавних догађаја; организација, хостинг и
вођење спортских и културних активности; пружање
услуга у области забаве и разоноде, саветовање и
саветодавне услуге у вези с тим; пружање информација
из области забаве путем интернет странице; стварање,
развој, продукција и дистрибуција забавног садржаја,
наиме,
мултимедијалних
забавних
садржаја,
електронских медија, информација, видео садржаја,
аудио садржаја, текста, података, филмова, цртежа,
слика, графичких и фотографских анимација у области
забаве, људи, спорта, уметности, популарне културе,
политике, вести, електронских игара, науке,
технологије, природе, образовања, драме, биографије,
хумора, музике, животиња и људског интереса.
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Кл. 42: дизајн и развој рачунарског софтвера;
рачунарски софтвер за пружање услуга, наиме,
онлајн рачунарски софтвер који се не може преузети
за
вађење
(екстракцију),
подешавање,
прилагођавање, уређивање, репродуковање, пренос,
постављање,
снимање,
израду,
претрагу,
пријављивање, категоризацију и размену музике,
текстова песама, података, звука, видео записа,
слика, звучних и видео исечака и снимака, као и за
додавање ефеката и филтера на музику, податке,
звук, слике, звучне и видео исечке и снимке;
рачунарски софтвер за пружање услуга, наиме,
онлајн рачунарски софтвер који се не може преузети
а који омогућава интеракцију, дискусију, сарадњу и
размену идеја, музике, текстова песама, података,
звука, видо записа, слика, звучних и видео исечака и
снимака између људи, писаца, уметника и извођача;
услуге
пружања
привременог
коришћења
софтверских апликација које се не могу преузети за
постављање, преузимање, приступ, објављивање,
креирање, отпремање, гледање, приказивање,
дељење или на други начин пружање електронских
медија,
мултимедијалног
забавног
садржаја,
информација, видео записа, аудио записа, текстова,
података, филмова, цртежа, слика, графичких и
фотографских анимација.
(111) 81576
(210) Ж- 2021-443

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.,
Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road,
Jiuting Town, Songjiang District, 201612, Shanghai, CN
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)
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телевизије; слање порука; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос електронске поште; пренос
факсимилом; пружање информација у области
телекомуникација; изнајмљивање уређаја за слање
порука; изнајмљивање модема; изнајмљивање
телекомуникационе опреме; услуге електронског
билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђивање
телекомуникационих
мрежа
са
глобалном
рачунарском мрежом; услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања; услуге телеконференција;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа
глобалним рачунарским мрежама; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама;
сателитски
пренос;
омогућавање
приступа
рачунарским базама података; услуге говорне поште;
пренос
честитки
путем
интернета;
пренос
дигиталних датотека; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток]
података; радио комуникације; пренос видео
садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја.
Кл. 42:
истраживања у области технологије
телекомуникација;
рачунарско
програмирање;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; софтвер у виду пасоша [саас];
електронско похрањивање података; рачунарство у
облаку; услуге кодирања података; платформа као
услуга [паас]; развој рачунарских платформи.
(111) 81577
(210) Ж- 2021-758

(181) 27.04.2031.
(220) 27.04.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Aiphone Co., Ltd.), Meiji Yasuda Seimei Nagoya
Bldg., 1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken, JP
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

AIPHONE
(531) 01.05.02; 01.13.10
(511) Кл. 9: преносници електронских сигнала;
радио апарати; антене; навигациони инструменти;
модеми; навигациони апарати за возила [путни
рачунари]; апарати за сателитску навигацију;
транспондери; видео телефони; рачунарски програми
који се могу преузимати.
Кл. 38:
пренос телеграма; услуге новинских
агенција; бежично емитовање; емитовање кабловске
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(511) Кл. 9: телекомуникациони уређаји и апарати;
системи за интерну комуникацију упућивања позива
медицинским сестрама; системи за интерну
комуникацију упућивања позива медицинским
сестрама који су повезани са медицинским
апаратима и инструментима; апарати за интерну
комуникацију; интеркоми; интеркоми повезани
каблом или бежичном мрежом; бежични интерфони;
камере за видео надзор; уређај за безбедносно
упозоравање; уређај за позивање у случају
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опасности; рачунарски софтвер за употребу у
области интерних комуникација; рачунарски софтвер
за употребу у области система за интерну
комуникацију упућивања позива медицинским
сестрама; рачунарски софтвер за употребу у области
надзорних камера; рачунарски софтвер, снимљен.
(111) 81578
(210) Ж- 2021-444

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.,
Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road,
Jiuting Town, Songjiang District, 201612, Shanghai, CN
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Ж
(111) 81579
(210) Ж- 2021-618

(181) 07.04.2031.
(220) 07.04.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Shenzhen Green Olive Environmental Protection
Technology Co., Ltd, Room 2605, No.15-3, Haitian
Road, Building C, Zhuoyue Times Square, N23, Haiwang
Community, Xin'an Street, Bao'an District, , Shenzhen,, CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

AMBANDHA
(511) Кл. 9: преносници електронских сигнала;
радио апарати; антене; навигациони инструменти;
модеми; навигациони апарати за возила [путни
рачунари]; апарати за сателитску навигацију;
транспондери; видео телефони; рачунарски програми
који се могу преузимати.
Кл. 38: пренос телеграма; услуге новинских агенција;
бежично емитовање; емитовање кабловске телевизије;
слање порука; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала; пренос
порука и слика посредством рачунара; пренос
електронске поште; пренос факсимилом; пружање
информација у области телекомуникација; изнајмљивање
уређаја за слање порука; изнајмљивање модема;
изнајмљивање телекомуникационе опреме; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
обезбеђивање телекомуникационих мрежа са глобалном
рачунарском мрежом; услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања; услуге телеконференција;
обезбеђење корисничког приступа глобалној рачунарској
мрежи; изнајмљивање времена приступа глобалним
рачунарским
мрежама;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама; сателитски
пренос; омогућавање приступа рачунарским базама
података; услуге говорне поште; пренос честитки путем
интернета; пренос дигиталних датотека; услуге
видеоконференција; пружање услуга онлајн форума;
стриминг [проток] података; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја.
Кл. 42:
истраживања у области технологије
телекомуникација;
рачунарско
програмирање;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
ажурирање
рачунарског софтвера; софтвер у виду пасоша [саас];
електронско похрањивање података; рачунарство у
облаку; услуге кодирања података; платформа као услуга
[паас]; развој рачунарских платформи.

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.22
(511) Кл. 21: посуде [чиније]; сетови за зачине;
кутије за употребу у домаћинству или кухињи;
сервиси [посуђе]; стоно посуђе [изузев кашика,
виљушки, ножева]; посуде за пиће; чачкалице; чаше
за пиће; уметничка дела од порцелана, керамике,
печене глине, теракоте или стакла; керамика за
употребу у домаћинству.
(111) 81580
(210) Ж- 2021-968

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, Pantone Black 7C,
HEX#323232, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB 202 258 103.
(511) Кл. 16:
хартија, картон, штампане ствари,
фотографије, канцеларијски материјал и канцеларијски,
пластични материјал за паковање, штампарска слова.
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Кл. 35:
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода, спортске и културне активности.
(111) 81581
(210) Ж- 2021-969

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, Pantone Black 7C,
HEX#323232, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB 202 258 103.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
Кл. 35:
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода, спортске и културне активности.
(111) 81582
(210) Ж- 2020-2042

(181) 23.11.2030.
(220) 23.11.2020.
(151) 22.11.2021.
(732) Akcionarsko društvo za proizvodstvo I promet
na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ eksport import
AD-Kavadaric, 8. septemvri 5, Kavadarci, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)
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(531) 01.03.06; 02.01.13; 05.01.16; 06.19.07; 06.19.13;
07.01.09; 18.01.08; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црна, браон, сива.
(511) Кл. 33: вино.
(111) 81583
(210) Ж- 2021-970

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна-CMYK 0 0 0 100, Pantone Black 3C,
HEX#000000, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB R0 G0 B0.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
Кл. 35:
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода, спортске и културне активности.
(111) 81584
(210) Ж- 2021-971

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна-CMYK 0 0 0 100, Pantone Black 3C,
HEX#000000, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB R0 G0 B0.
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
Кл. 35:
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода, спортске и културне активности.
(111) 81585
(210) Ж- 2021-972

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
Кл. 35:
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода, спортске и културне активности.
(111) 81587
(210) Ж- 2021-828

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,
11000, Београд, RS
(540)

Bulardi Ahil
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за људску употребу;
лекови за медицинску употребу; додаци исхрани;
додаци исхрани за ветеринарске потребе; додаци
исхрани за људску употребу; пробиотички додаци
исхрани.
(111) 81588
(210) Ж- 2021-1173

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.03
(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
Кл. 35:
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
Кл. 36:
послови везани за непокретности.
Кл. 41: разонода, спортске и културне активности.

(181) 02.07.2031.
(220) 02.07.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

INNGESTIN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.

(111) 81586
(210) Ж- 2021-973

(181) 26.05.2030.
(220) 26.05.2020.
(151) 23.11.2021.
(732) MTO Preventiva 2020 d.o.o. Beograd , Miloja
Đaka 32B/I/3, Beograd, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.11
(591) CMYK 25 40 65 0, Pantone 7508C, HEX #ca9e67,
RGB 202 158 103

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01
(591) плава и зелена боја

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 22.11.2021.
(732) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 5: препарати за пречишћавање ваздуха;
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе;
термална вода; препарати за дезодорисање ваздуха;
дезинфекциона средства; антибактеријска средства
за прање руку.
Кл.
9:
заштитне
маске;
дозиметри.
Кл. 20: сталци за боце; штандови; сталци, постоља.
(111) 81590
(210) Ж- 2021-271

(181) 18.02.2031.
(220) 18.02.2021.
(151) 23.11.2021.
(732) DUMECO DOO BEOGRAD-ZEMUN, Аутопут
за Нови Сад 47, 11080, Београд-Земун, RS
(740) Драган Ступар, адвокат, Чингријина 9,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.09; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 39:
изнајмљивање аутомобила;
изнајмљивање возила; курирске услуге (достава
пошиљки или робе); посредовање у транспорту;
превоз аутобусом; превоз путника; транспортне
услуге; уговарање услуга путничког превоза за друге
коришћењем мрежне апликације; такси превоз;
изајмљивање путничких аутобуса; испорука робе;
организовање превоза за туристичка путовања;
превоз аутомобилом; превоз туриста; сулуге возача.
(111) 81591
(210) Ж- 2021-254

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 23.11.2021.
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.,
NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, ,
GUANGDONG PROVINCE, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 29: уља за исхрану; сусамово уље за
исхрану; јестиве масти; сунцокретово уље за
исхрану; репино уље за исхрану; кукурузно уље за
исхрану; маслиново уље за исхрану; конзервисано
поврће; кисели краставац; ферментисани тофу;
конзервисана паприка; концентрати за бујон;
живина, која није жива; намирнице на бази рибе;
грицкалице претежно од воћа и поврћа; тахини
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(паста од сусама); поврће у конзерви; екстракти алги
за исхрану; прерађен орах; штапићи од тофуа; јаја;
путер; млеко; сушене јестиве гљиве; желатин;
обрађени бетел ораси; црева за кобасице, природна
или вештачка.
Кл. 30: умак, сос од соје; сирће; сос од острига
[зачин]; паста од соје; пилећа есенција у праху
[зачини]; моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау
[зачин]; препарати за учвршћивање павлаке и шлага;
зачини; чијоу (сос од црног пасуља); глутен
припремљен као храна; зачински додаци; зачински
сус; додаци јелима; сосови [додаци храни]; сосови за
месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со;
бели шећер; браон шећер; кристализовани камени
шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од
житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени
резанци; резанци; инстант резанци; инстант пиринач;
ручак за понети који се састоји од пиринча, са
додатком меса, рибе или поврћа; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за
јело; напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису
етарска уља; средства за омекшавање меса за
употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу;
чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.
Кл. 33: алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча;
воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев
пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино;
алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано
алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.
(111) 81592
(210) Ж- 2021-256

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 23.11.2021.
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.,
NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, ,
GUANGDONG PROVINCE, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

(531) 28.03.00
(511) Кл. 29: уља за исхрану; сусамово уље за
исхрану; јестиве масти; сунцокретово уље за
исхрану; репино уље за исхрану; кукурузно уље за
исхрану; маслиново уље за исхрану; конзервисано
поврће; кисели краставац; ферментисани тофу;
конзервисана паприка; концентрати за бујон;
ЗИС / RS / IPO
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живина, која није жива; намирнице на бази рибе;
грицкалице претежно од воћа и поврћа; тахини
(паста од сусама); поврће у конзерви; екстракти алги
за исхрану; прерађен орах; штапићи од тофуа; јаја;
путер; млеко; сушене јестиве гљиве; желатин;
обрађени бетел ораси; црева за кобасице, природна
или вештачка.
Кл. 30: умак, сос од соје; сирће; сос од острига
[зачин]; паста од соје; пилећа есенција у праху
[зачини]; моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау
[зачин]; препарати за учвршћивање павлаке и шлага;
зачини; чијоу (сос од црног пасуља); глутен
припремљен као храна; зачински додаци; зачински
сус; додаци јелима; сосови [додаци храни]; сосови за
месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со;
бели шећер; браон шећер; кристализовани камени
шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од
житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени
резанци; резанци; инстант резанци; инстант пиринач;
ручак за понети који се састоји од пиринча, са
додатком меса, рибе или поврћа; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за
јело; напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису
етарска уља; средства за омекшавање меса за
употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу;
чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.
Кл. 33: алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча;
воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев
пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино;
алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано
алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.
(111) 81593
(210) Ж- 2021-255

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 23.11.2021.
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.,
NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, ,
GUANGDONG PROVINCE, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

(531) 28.03.00
(511) Кл. 29: уља за исхрану; сусамово уље за
исхрану; јестиве масти; сунцокретово уље за
исхрану; репино уље за исхрану; кукурузно уље за
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исхрану; маслиново уље за исхрану; конзервисано
поврће; кисели краставац; ферментисани тофу;
конзервисана паприка; концентрати за бујон;
живина, која није жива; намирнице на бази рибе;
грицкалице претежно од воћа и поврћа; тахини
(паста од сусама); поврће у конзерви; екстракти алги
за исхрану; прерађен орах; штапићи од тофуа; јаја;
путер; млеко; сушене јестиве гљиве; желатин;
обрађени бетел ораси; црева за кобасице, природна
или вештачка.
Кл. 30: умак, сос од соје; сирће; сос од острига
[зачин]; паста од соје; пилећа есенција у праху
[зачини]; моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау
[зачин]; препарати за учвршћивање павлаке и шлага;
зачини; чијоу (сос од црног пасуља); глутен
припремљен као храна; зачински додаци; зачински
сус; додаци јелима; сосови [додаци храни]; сосови за
месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со;
бели шећер; браон шећер; кристализовани камени
шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од
житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени
резанци; резанци; инстант резанци; инстант пиринач;
ручак за понети који се састоји од пиринча, са
додатком меса, рибе или поврћа; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за
јело; напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису
етарска уља; средства за омекшавање меса за
употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу;
чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.
Кл. 33: алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча;
воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев
пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино;
алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано
алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.
(111) 81594
(210) Ж- 2021-954

(181) 28.05.2031.
(220) 28.05.2021.
(151) 23.11.2021.
(732) WORLD ATHLETICS, 6-8, quai Antoine 1er,
MC-98000 Monaco (MC), MC
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 07.01.25; 07.05.09; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
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(591) црвена, плава, бела, црна, сива.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички, уређаји за
вагање, мерење, сигнализација, надзор (инспекција),
хитни (спасилачки) и наставни уређаји; уређаји и
инструменти
за
вођење,
дистрибуцију,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне струје; уређаји за снимање,
пренос, репродукцију звука или слика; магнетни
носачи података, дискови за снимање, акустични
дискови; компакт дискови, двд и други дигитални
медији за снимање; меморијске картице; флеш
меморијске картице; механизми за уређаје за
претплату; благајне, рачунске машине; електронски
уређаји
за
телекомуникације,
аутомобилску
електронску или електронску индустрију за ширу
јавност и индустрију; електрични / електронски
делови; електрични / електронски нумерички уређаји
за приказ; електричне / електронске компоненте;
хардвер; електричне / електронске пасивне
компоненте; опрема за обраду података, рачунари;
софтвер; апликациони софтвер; апликативни софтвер
за мобилне телефоне; апарати за гашење пожара;
алкохометри; електронске публикације (могуће
преузети); заштитне кациге за спорт; наочаре,
сунчане наочаре, спортске наочаре; електронске
плоче за приказ и сензори за подешавање времена;
светлећи и механички индикаторски знакови и
панели; софтвер, укључујући софтвер за рачунарске
игре; софтвер за рачунарске игре за мобилне
телефоне; преносни рачунари; електронски таблети;
аларми и детектори за пожар, топлоту и дим; видео
камере; уређаји за обраду слике; преносни дигитални
електронски уређаји и с тим повезан софтвер;
преносни електронски уређаји за гласовну, видео,
комуникацију
података
и
слике;
батерије,
сувоћелијске батерије, пуњиве батерије, пуњачи,
акумулатори; аудио каблови, видео каблови; машине
и апарати за комуникацију; мобилни мобилни
телефони; маске за мобилне телефоне; пријемници
система глобалног позиционирања (гпс); паметни
сатови; магнетне картице и паметне картице,
посебно корисничке картице и картице лојалности
(укључене у ову класу) и платне картице (укључене у
ову класу); електронски новчаници; хуманоидни
роботи који укључују вештачку интелигенцију.
Кл. 10: хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски производи; шав
материјали; терапеутски и помоћни уређаји
прилагођени особама са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за негу
новорођенчади; уређаји, уређаји и производи за
сексуалне активности; комплети за клиничку
медицинску употребу који садрже епрувете, тест
плоче и индикаторске дијаграме за процену
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резултата испитивања; медицински уређаји и прибор
за примену одмерених доза фармацеутских
производа; боце за медицинске сврхе; каниле у
медицинске сврхе; шприцеви у медицинске сврхе;
бризгалице за медицинске сврхе; монитори откуцаја
срца који се носе током физичких вежби; снимачи
откуцаја срца; монитори срчане фреквенције;
монитори брзине пулса.
Кл. 12: возила; уређаји за кретање копном, ваздухом
или водом; гуме за аутомобиле; точкови и фелне за
аутомобиле.
Кл. 14: накит; огрлице; сатови; ручни сатови,
сатови; хронографи; зидни сатови; медаљони,
привесци; брошеви; наруквице; игле (накит); игле за
ревере за тимове и играче (накит); манжете и игле за
кравате; лисице за манжетне; пригодне медаље од
племенитих метала; трофеји, статуе, скулптуре, све
од племенитих метала; украсне капице, новински
привесци за кључеве (привесци); украсни држачи за
кључеве; кованице; медаље за одећу; медаљони за
одећу; футроле за будилице са значкама од
племенитих метала; племенити метали и њихове
легуре; драго камење; сатови и хрометријски
инструменти.
Кл. 16: књиге за бојање и цртање; часописи; новине;
књиге и часописи, укључујући и оне који су у вези са
спортистима или спортским догађајима; маркери
страница; штампани наставни материјал; бодовни
листови; спискови спортске опреме; спортски
семафори; програми догађаја; албуми догађаја;
албуми за фотографије; књиге са аутограмима,
штампани распореди, брошуре; фотографије играча
за колекционаре; налепнице на бранику, налепнице,
бележнице,
албуми
налепница;
плакати;
фотографије; столњаци од папира; салвете од
папира; папирне кесе; позивнице; честитке; папир за
умотавање поклона; поставите простирке од папира;
вреће за смеће од папира или пластичних материјала;
папир за уматање хране; торбе за конзервирање
хране; филтери за кафу од папира; етикете (не од
текстила); ручници од папира; тоалет папир; салвете
за уклањање шминке; марамице од папира и картона;
џепне марамице (од папира); прибор за писање и
наставни материјал (осим апарата); писаћи папир;
папир за копирање; коверте; јастучићи за писање;
корице за документе; папирна марамица; вежбанке;
листови папира за вођење белешки; папир за писање;
везивни папир; датотеке докумената; папир за
покривање књига; светлећи папир; самољепљиви
папир за биљежење; тегови за папир; храпав папир;
платнени папир; значке или ознаке од папира;
заставе од папира; папирни натписи; инструменти за
писање; оловке; оловке; хемијске оловке; комплети
оловке, хемијске оловке и оловке; фломастери;
фломастери и фломастери; оловке за обележавање;
мастила, јастучићи са мастилом, мокри печати;
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писаће машине (електричне или неелектричне);
литографије, литографије (уметничка дела); слике
(слике), урамљене или урамљене; кутије за боје,
оловке у боји; креде; украси за оловке; блокови за
штампу; адресари; лични организатори папира; мапе
пута; карте, улазнице, банковни чекови; стрипови;
календари; разгледнице; штампане рекламне табле
од папира или картона, папирни натписи и опрема за
игре улога у облику приручника за игре који су
обухваћени
овом
класом;
трансфери
(декалкоманије);
самолепљиве
етикете;
канцеларијски прибор [осим намештаја]; течности за
корекцију; гумене гумице; резаље; држачи и
контејнери за канцеларијске предмете; спајалице;
тхумбтацкс [игле за цртање]; владари; лепљиве траке
за канцеларијски материјал, дозатори за лепљиве
траке; спајалице; матрице; датотеке докумената;
копче за булдоге; футроле за свеске; торбе за визит
карте; кладионице; марке [печати]; поштанске марке;
кредитне картице, телефонске картице, електронски
новчаници, путне карте и показне карте, гаранцијске
картице и дебитне картице које нису магнетне и од
папира или картона; папирне ознаке за пртљаг;
кофери за пасоше; путничке чекове; случајеви
чековних књижица; папир, картон; производи за
штампу (штампа); књиговешки материјал; лепкови
(лепкови) за канцеларијске или кућне сврхе;
материјали уметника; четке за боје; пластични
материјали за паковање (који нису обухваћени
другим класама); врста штампе; блокови за штампу;
обујмице за новац (металне); актовке.
Кл. 18: торбе од коже и имитације коже; производи
од коже и имитације коже; пртљажне и торбе за
ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови за
ходање; бичеви, запрега и седларски производи;
животињске коже; спортске торбе (осим оних
дизајнираних за робу коју садрже); торбе за
слободно време; путне торбе; ранчеви; торбе; касете
за каиш; ташне; кожне торбе; торбе за плажу; торбе
за одећу (за путовања).
Кл. 21: посуђе и посуде за домаћинство или кухињу;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке (осим четкица за
боје); материјали за израду четкица; производи за
чишћење;
челична
вуна;
необрађено
или
полуобрађено стакло (осим грађевинског стакла);
стаклени производи, порцелан и земљани производи;
шоље; инструменти за чишћење одеће; четкице за
зубе; електричне четкице за зубе.
Кл. 24:
постељина; тканине [текстил]; капице
[јоргане]; постељина; јастучнице за јастуке; завесе,
завесе за туширање; тканине за завесе; постељина;
пешкири за руке, постељина за купање, крпе за
чишћење; ћебад; марамице (од текстила); зидне
завесе од текстила; заставе; банери; платнени
натписи; столњаци који нису од папира; етикете од
ЗИС / RS / IPO
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текстилних материјала; тканине и текстилни
производи који нису обухваћени другим класама;
покривачи
за
кревете
и
столове.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 27: теписи, простирке, отирачи и простирке,
линолеум и други материјали за покривање
постојећих подова; вештачка трава; теписи за
гимнастику; теписи за јогу; простирке за вежбање;
подни покривачи у теретанама; гумени подни
покривачи; отпорне тврде површинске облоге за
подове, зидове и друге површине; зидне завесе
(нетекстилне).
Кл. 28: игре, играчке; уређаји за видео игре;
гимнастички и спортски артикли; украси за јелке;
карте за играње; плишане играчке; картице за
гребање за игре на срећу.
Кл. 29:
месо; риба; живина; екстракти меса;
конзервиране рибе и меса; кувано воће и поврће;
конзервирано воће и поврће; јестива уља и масти;
чипс; помфрит; припремљени ораси; џемови;
мармеладе и желеи; млеко; производи на бази млека,
млечни производи; сиреви; млеко на бази соје
[синтетичко млеко]; сушено, конзервирано и дубоко
смрзнуто воће и поврће; јаја.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафа; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладолед; сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 35: оглашавање; ширење рекламне материје кроз
све медије, посебно у облику тематских порука
усредсређених на људске вредности; оглашавање
спонзорисањем;
интернет
оглашавање
и
маркетиншке услуге; пословни менаџмент; пословна
администрација;
канцеларијске
функције;
промотивно рекламирање производа и услуга трећим
лицима путем договора о спонзорству и договора о
уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским догађајима, посебно са међународних
атлетских такмичења; промовисање добара и услуга
других путем онога што се назива почетним
фактором интереса који наводи јавност да разматра
робу или услуге представљене јавности са
знаковима, амблемима или порукама које могу да
привуку њену пажњу; промовисање добара и услуга
других
путем
такозваног
преноса
слике;
изнајмљивање простора за оглашавање свих врста и
на свим медијима, било дигиталним или не; пословна
администрација учешћа националних тимова на
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међународном атлетском такмичењу и промовисање
подршке
тим
тимовима
код
јавности
и
заинтересованих кругова; саветовање о пословној
администрацији; услуге уноса и обраде података;
приређивање изложби у пословне или рекламне
сврхе; промовисање спортских такмичења и догађаја
за употребу других; промовисање концерата и
културних
догађаја
за
друге;
пружање
документације, и то директно оглашавање путем
поште,
дистрибуција
рекламног
материјала,
дистрибуција узорака, репродукција докумената;
одржавање
рачунарских
база
података;
компјутеризовано управљање датотекама, наиме
управљање дигиталним датотекама које укључују
портфељ слика и видео секвенци намењених за
употребу под лиценцом у традиционалном
оглашавању и у моралном оглашавању; услуге етрговине, односно пружање информација о роби
путем телекомуникационих мрежа у сврху
рекламирања и продаје; малопродајне услуге или
велепродајне услуге одеће, обуће, покривала за
главу; малопродајне услуге или велепродајне услуге
спортских производа; малопродајне услуге или
велепродајне
услуге
накита,
хоролошких
инструмената, модних додатака, торби, сувенира.
Кл. 36: услуге осигурања; финансијске послове;
банкарство;
новчани
послови;
послови
са
некретнинама;
услуге
кредитних
картица;
финансирање спортских и културних активности;
спровођење финансијских програма за подршку и
помоћ у области спорта.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање телевизијског
програма, емитовање телевизијских програма (уживо
или снимљених) у области спорта; мобилна
телефонска комуникација; комуникација путем
електронских рачунарских терминала, база података
и телекомуникационих мрежа повезаних на
интернет; телефонска комуникација; емитовање
кабловске телевизије; радио емитовање; новинске
агенције; пружање приступа комерцијалној веб
локацији на интернету; радио и телевизијско
емитовање путем интернета; електронска пошта;
пружање приступа информативним билтенима о
рачунару и онлајн форумима за дискусију; пружање
приступа интернетским линијама за причу, собама за
причу и форумима, укључујући мобилни интернет;
пренос порука и слика путем рачунара; услуге
телекомуникационих веза са интернетом или базама
података; пружање приступа веб локацијама са
дигиталном музиком на интернету; стреаминг
услуге; изнајмљивање времена приступа централној
бази
података
(телекомуникације);
пружање
приступа претраживачима; пружање приступа
интернет
форумима;
изнајмљивање
времена
приступа централној бази података сервера;
изнајмљивање времена приступа рачунарској бази
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података (телекомуникационе услуге); електронски
пренос података, слика, докумената и аудио и видео
података, укључујући текстове, картице, писма,
поруке, маилове, анимације и е-маилове, путем
локалних или глобалних комуникационих мрежа,
укључујући интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилну комуникацију мреже, мобилне и
сателитске мреже; електронски пренос софтвера
преко локалних или глобалних комуникационих
мрежа, укључујући интернет, интранете, екстранете,
телевизију, мобилне комуникационе мреже, мобилне
и сателитске мреже; пружање приступа базама
података
и
локалним
или
глобалним
комуникационим мрежама, укључујући интернет,
интранете,
екстранете,
телевизију,
мобилну
комуникацију, мобилне и сателитске мреже; пренос
и преношење порука, односно електронски пренос
порука; телекомуникационе услуге за ширење
информација мобилним телефоном, пренос података
на мобилне телефоне; комуникација мобилним
телефоном; пренос и пријем гласовне комуникације;
пренос и пријем на мрежи са додатом вредношћу;
изнајмљивање времена приступа центру сервера базе
података;
пружање
приступа
информативној
интернет страници у области спорта.
Кл. 39: транспорт; паковање и складиштење робе;
организација путовања; складиштење медија који
садрже непокретне и покретне слике; изнајмљивање
аутомобила; пружање савета у вези са транспортом;
пружање информација у вези са транспортом;
пружање информација у вези са путовањима;
консултантске услуге у вези са путовањима,
превозом и складиштењем.
Кл. 41:
организација спортских такмичења;
организација међународног такмичења у атлетици;
организација и вођење забавних међународних
спортских
догађаја;
организација
спортских
такмичења и вођење забаве у природи; организација
међународног атлетског такмичења и вођење забаве
у природи; услуге забаве, односно организација и
анимација низа спортских догађаја, преношених
уживо или снимљених, за дистрибуцију свим
медијима; услуге забаве у природи професионалних
спортиста који учествују у спортским такмичењима;
пружање информација у области забаве, односно
спорта, пружених на мрежи из рачунарске базе
података или са интернета или из друге бежичне
електронске комуникационе мреже; пружање
образовних информација у областима спорта, које се
пружају на мрежи из рачунарске базе података или
са интернета или из друге бежичне електронске
комуникационе мреже; пружање информација у
области забаве и спортских догађаја путем веб
странице на мрежи; пружање информација које нуде
везе до вести из области спорта и чланака из области
спорта путем интерактивне веб странице; пружање
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обуке; забава; спортске и културне активности;
телевизијска
спортска
и
културна
забава;
организација спортских и културних догађаја и
активности; организација изложби у културне и
образовне сврхе; организовање лутрија и такмичења;
услуге клађења и коцкања у вези са спортом или у
вези са њим; услуге клађења путем интернета;
забавне услуге које се пружају током спортских
догађаја или у вези са спортским догађајима;
пружање забаве на мрежи у облику турнира у
играма, виртуелних спортских лига и игара;
обезбеђивање спортских објеката; изнајмљивање
аудио и видео опреме; продукција филмова, осим
рекламних филмова; продукција звучних и видео
записа; презентација и дистрибуција филмова и
звучних и видео записа; изнајмљивање филмова и
звучних и видео записа; изнајмљивање и / или
пружање путем рачунарске мреже интерактивних
производа за образовање и забаву, и то
интерактивних компакт дискова, цд-ром-ова,
рачунарских игара; забава, односно презентација
интерактивног образовања и производа за забаву,
односно интерактивни компакт дискови, цд-ром-ови,
рачунарске игре; продукција телевизијских и радио
програма и видео касета; радио и телевизија о
спортским догађајима (услуге извештача вести);
резервација карата за спортске догађаје и представе;
распоред спортских догађаја; интерактивна забава;
пружање игара на интернету; услуге пружања
информација у вези са забавом или образовањем,
пружене на мрежи из банке података или са
интернета; пружање електронских публикација на
мрежи; објављивање књига, часописа, текстова (осим
рекламних)
и
периодичних
публикација;
објављивање текстова (осим рекламних), укључујући
прописе, норме и стандарде у области спорта, а
нарочито у атлетици; пружање спортских резултата;
изнајмљивање снимљених звукова и слика; услуге
аудио продукције; услуге уређивања и издавања;
објављивање статистичких података о спортским
резултатима и оценама публике за спортска
такмичења; услуге пружања информација у смислу
забаве; додела награда којима се награђују аутори
изузетних дела или представа; договарање и вођење
свечаности у вези са доделом награда и награда.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; хостинг
веб дневника [блогова]; хостинг и пружање
електронских платформи за размену и пренос
података; пружање софтверских апликација које се
не могу преузети путем веб локације у вези са
класификованим огласима, виртуелним заједницама,
друштвеним медијима, уобичајеном употребом
текстова, слика и аудиовизуелних садржаја;
пружање, путем интернет платформе, интерактивних
рачунарских
апликација
које
омогућавају
ЗИС / RS / IPO
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корисницима да забележе (лично оцењивање)
перформансе спортиста, гласају за спортисте, као и
бележе своје коментаре, а такође им омогућава да
консултују оцене, гласове и коментаре других
корисника; хостинг и пружање интернет платформе
која омогућава корисницима да идентификују и
гласају за спортисте који учествују на међународном
спортском такмичењу; техничко планирање и
концепција спортских инсталација; техничке
ревизије пројеката за развој и стварање спортских
објеката; инспекција, контрола, надзор, ревизија и
сертификација квалитета робе и услуга и њихове
усклађености са националним и међународним
нормама, законима, практичним прописима и
стандардима; услуге испитивања усаглашености;
саветовање у вези са контролом квалитета; услуге
консултантског рада на рачунару; развој софтвера;
услуге контроле квалитета за сервисирање,
подмазивање, одржавање и поправку возила, мотора
и машина.
Кл. 43: услуге ресторана, кетеринг, снек бароваа;
угоститељске услуге, пружање хране и пића; услуге
угоститељства за храну и пиће; хотелске услуге;
обезбеђивање хране и пића и смештај, резервација
хотелских соба и привремени смештај; угоститељске
услуге, односно пружање хране и пића у контексту
спортских или забавних догађаја.
Кл. 45:
правне услуге, укључујући покретање
правних поступака намењених спречавању или
борби против фалсификовања и оглашавање из
заседе; лиценцирање права интелектуалне својине;
услуге обезбеђења за заштиту имовине и појединаца
у оквиру организовања културних и спортских
догађаја и такмичења; услуге онлајн друштвених
мрежа; услуге лобирања, осим у комерцијалне сврхе.
(111) 81595
(210) Ж- 2021-955

(181) 28.05.2031.
(220) 28.05.2021.
(151) 23.11.2021.
(732) WORLD ATHLETICS, 6-8, quai Antoine 1er,
MC-98007 Monaco (MC), MC
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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Ж
(531) 04.05.01; 05.07.08; 05.07.14; 29.01.15
(591) светло љубичаста, тамно љубичаста,
љубичаста, црвена, плава, светло зелена, тамно
зелена, беж, тамно браон, црна, бела, светло сива и
тамно сива. Малина: светло роза, тамно роза, светло
зелена, тамно зелена, црвена, жута, светло браон,
тамно браон и црна.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички, уређаји за
вагање, мерење, сигнализација, надзор (инспекција),
хитни (спасилачки) и наставни уређаји; уређаји и
инструменти
за
вођење,
дистрибуцију,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне струје; уређаји за снимање,
пренос, репродукцију звука или слика; магнетни
носачи података, дискови за снимање, акустични
дискови; компакт дискови, двд и други дигитални
медији за снимање; меморијске картице; флеш
меморијске картице; механизми за уређаје за
претплату; благајне, рачунске машине; електронски
уређаји
за
телекомуникације,
аутомобилску
електронску или електронску индустрију за ширу
јавност и индустрију; електрични / електронски
делови; електрични / електронски нумерички уређаји
за приказ; електричне / електронске компоненте;
хардвер; електричне / електронске пасивне
компоненте; опрема за обраду података, рачунари;
софтвер; апликациони софтвер; апликативни софтвер
за мобилне телефоне; апарати за гашење пожара;
алкохометри; електронске публикације (могуће
преузети); заштитне кациге за спорт; наочаре,
сунчане наочаре, спортске наочаре; електронске
плоче за приказ и сензори за подешавање времена;
светлећи и механички индикаторски знакови и
панели; софтвер, укључујући софтвер за рачунарске
игре; софтвер за рачунарске игре за мобилне
телефоне; преносни рачунари; електронски таблети;
аларми и детектори за пожар, топлоту и дим; видео
камере; уређаји за обраду слике; преносни дигитални
електронски уређаји и с тим повезан софтвер;
преносни електронски уређаји за гласовну, видео,
комуникацију
података
и
слике;
батерије,
сувоћелијске батерије, пуњиве батерије, пуњачи,
акумулатори; аудио каблови, видео каблови; машине
и апарати за комуникацију; мобилни мобилни
телефони; маске за мобилне телефоне; пријемници
система глобалног позиционирања (гпс); паметни
сатови; магнетне картице и паметне картице,
посебно корисничке картице и картице лојалности
(укључене у ову класу) и платне картице (укључене у
ову класу); електронски новчаници; хуманоидни
роботи који укључују вештачку интелигенцију.
Кл. 10: хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски производи; шав
материјали; терапеутски и помоћни уређаји
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прилагођени особама са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за негу
новорођенчади; уређаји, уређаји и производи за
сексуалне активности; комплети за клиничку
медицинску употребу који садрже епрувете, тест
плоче и индикаторске дијаграме за процену
резултата испитивања; медицински уређаји и прибор
за примену одмерених доза фармацеутских
производа; боце за медицинске сврхе; каниле у
медицинске сврхе; шприцеви у медицинске сврхе;
бризгалице за медицинске сврхе; монитори откуцаја
срца који се носе током физичких вежби; снимачи
откуцаја срца; монитори срчане фреквенције;
монитори брзине пулса.
Кл. 12: возила; уређаји за кретање копном, ваздухом
или водом; гуме за аутомобиле; точкови и фелне за
аутомобиле.
Кл. 14: накит; огрлице; сатови; ручни сатови,
сатови; хронографи; зидни сатови; медаљони,
привесци; брошеви; наруквице; игле (накит); игле за
ревере за тимове и играче (накит); манжете и игле за
кравате; лисице за манжетне; пригодне медаље од
племенитих метала; трофеји, статуе, скулптуре, све
од племенитих метала; украсне капице, новински
привесци за кључеве (привесци); украсни држачи за
кључеве; кованице; медаље за одећу; медаљони за
одећу; футроле за будилице са значкама од
племенитих метала; племенити метали и њихове
легуре; драго камење; сатови и хрометријски
инструменти.
Кл. 16: књиге за бојање и цртање; часописи; новине;
књиге и часописи, укључујући и оне који су у вези са
спортистима или спортским догађајима; маркери
страница; штампани наставни материјал; бодовни
листови; спискови спортске опреме; спортски
семафори; програми догађаја; албуми догађаја;
албуми за фотографије; књиге са аутограмима,
штампани распореди, брошуре; фотографије играча
за колекционаре; налепнице на бранику, налепнице,
бележнице,
албуми
налепница;
плакати;
фотографије; столњаци од папира; салвете од
папира; папирне кесе; позивнице; честитке; папир за
умотавање поклона; поставите простирке од папира;
вреће за смеће од папира или пластичних материјала;
папир за уматање хране; торбе за конзервирање
хране; филтери за кафу од папира; етикете (не од
текстила); ручници од папира; тоалет папир; салвете
за уклањање шминке; марамице од папира и картона;
џепне марамице (од папира); прибор за писање и
наставни материјал (осим апарата); писаћи папир;
папир за копирање; коверте; јастучићи за писање;
корице за документе; папирна марамица; вежбанке;
листови папира за вођење белешки; папир за писање;
везивни папир; датотеке докумената; папир за
покривање књига; светлећи папир; самољепљиви
папир за биљежење; тегови за папир; храпав папир;
ЗИС / RS / IPO
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платнени папир; значке или ознаке од папира;
заставе од папира; папирни натписи; инструменти за
писање; оловке; оловке; хемијске оловке; комплети
оловке, хемијске оловке и оловке; фломастери;
фломастери и фломастери; оловке за обележавање;
мастила, јастучићи са мастилом, мокри печати;
писаће машине (електричне или неелектричне);
литографије, литографије (уметничка дела); слике
(слике), урамљене или урамљене; кутије за боје,
оловке у боји; креде; украси за оловке; блокови за
штампу; адресари; лични организатори папира; мапе
пута; карте, улазнице, банковни чекови; стрипови;
календари; разгледнице; штампане рекламне табле
од папира или картона, папирни натписи и опрема за
игре улога у облику приручника за игре који су
обухваћени
овом
класом;
трансфери
(декалкоманије);
самолепљиве
етикете;
канцеларијски прибор [осим намештаја]; течности за
корекцију; гумене гумице; резаље; држачи и
контејнери за канцеларијске предмете; спајалице;
тхумбтацкс [игле за цртање]; владари; лепљиве траке
за канцеларијски материјал, дозатори за лепљиве
траке; спајалице; матрице; датотеке докумената;
копче за булдоге; футроле за свеске; торбе за визит
карте; кладионице; марке [печати]; поштанске марке;
кредитне картице, телефонске картице, електронски
новчаници, путне карте и показне карте, гаранцијске
картице и дебитне картице које нису магнетне и од
папира или картона; папирне ознаке за пртљаг;
кофери за пасоше; путничке чекове; случајеви
чековних књижица; папир, картон; производи за
штампу (штампа); књиговешки материјал; лепкови
(лепкови) за канцеларијске или кућне сврхе;
материјали уметника; четке за боје; пластични
материјали за паковање (који нису обухваћени
другим класама); врста штампе; блокови за штампу;
обујмице за новац (металне); актовке.
Кл. 18: торбе од коже и имитације коже; производи
од коже и имитације коже; пртљажне и торбе за
ношење; кишобрани и сунцобрани; штапови за
ходање; бичеви, запрега и седларски производи;
животињске коже; спортске торбе (осим оних
дизајнираних за робу коју садрже); торбе за
слободно време; путне торбе; ранчеви; торбе; касете
за каиш; ташне; кожне торбе; торбе за плажу; торбе
за одећу (за путовања).
Кл. 21: посуђе и посуде за домаћинство или кухињу;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке (осим четкица за
боје); материјали за израду четкица; производи за
чишћење;
челична
вуна;
необрађено
или
полуобрађено стакло (осим грађевинског стакла);
стаклени производи, порцелан и земљани производи;
шоље; инструменти за чишћење одеће; четкице за
зубе; електричне четкице за зубе.
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Кл. 24:
постељина; тканине [текстил]; капице
[јоргане]; постељина; јастучнице за јастуке; завесе,
завесе за туширање; тканине за завесе; постељина;
пешкири за руке, постељина за купање, крпе за
чишћење; ћебад; марамице (од текстила); зидне
завесе од текстила; заставе; банери; платнени
натписи; столњаци који нису од папира; етикете од
текстилних материјала; тканине и текстилни
производи који нису обухваћени другим класама;
покривачи за кревете и столове.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 27: теписи, простирке, отирачи и простирке,
линолеум и други материјали за покривање
постојећих подова; вештачка трава; теписи за
гимнастику; теписи за јогу; простирке за вежбање;
подни покривачи у теретанама; гумени подни
покривачи; отпорне тврде површинске облоге за
подове, зидове и друге површине; зидне завесе
(нетекстилне).
Кл. 28: игре, играчке; уређаји за видео игре;
гимнастички и спортски артикли; украси за јелке;
карте за играње; плишане играчке; картице за
гребање за игре на срећу.
Кл. 29:
месо; риба; живина; екстракти меса;
конзервиране рибе и меса; кувано воће и поврће;
конзервирано воће и поврће; јестива уља и масти;
чипс; помфрит; припремљени ораси; џемови;
мармеладе и желеи; млеко; производи на бази млека,
млечни производи; сиреви; млеко на бази соје
[синтетичко млеко]; сушено, конзервирано и дубоко
смрзнуто воће и поврће; јаја.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафа; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладолед; сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
Кл. 35: оглашавање; ширење рекламне материје кроз
све медије, посебно у облику тематских порука
усредсређених на људске вредности; оглашавање
спонзорисањем; интернет оглашавање и маркетиншке
услуге;
пословни
менаџмент;
пословна
администрација; канцеларијске функције; промотивно
рекламирање производа и услуга трећим лицима путем
договора о спонзорству и договора о уступању лиценци
у вези са домаћим и страним спортским догађајима,
посебно са међународних атлетских такмичења;
промовисање добара и услуга других путем онога што
се назива почетним фактором интереса који наводи
јавност да разматра робу или услуге представљене
јавности са знаковима, амблемима или порукама које
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могу да привуку њену пажњу; промовисање добара и
услуга других путем такозваног преноса слике;
изнајмљивање простора за оглашавање свих врста и на
свим медијима, било дигиталним или не; пословна
администрација учешћа националних тимова на
међународном атлетском такмичењу и промовисање
подршке тим тимовима код јавности и заинтересованих
кругова; саветовање о пословној администрацији;
услуге уноса и обраде података; приређивање изложби
у пословне или рекламне сврхе; промовисање
спортских такмичења и догађаја за употребу других;
промовисање концерата и културних догађаја за друге;
пружање документације, и то директно оглашавање
путем поште, дистрибуција рекламног материјала,
дистрибуција узорака, репродукција докумената;
одржавање
рачунарских
база
података;
компјутеризовано управљање датотекама, наиме
управљање дигиталним датотекама које укључују
портфељ слика и видео секвенци намењених за
употребу под лиценцом у традиционалном оглашавању
и у моралном оглашавању; услуге е-трговине, односно
пружање
информација
о
роби
путем
телекомуникационих мрежа у сврху рекламирања и
продаје; малопродајне услуге или велепродајне услуге
одеће, обуће, покривала за главу; малопродајне услуге
или велепродајне услуге спортских производа;
малопродајне услуге или велепродајне услуге накита,
хоролошких инструмената, модних додатака, торби,
сувенира.
Кл. 36: услуге осигурања; финансијске послове;
банкарство;
новчани
послови;
послови
са
некретнинама;
услуге
кредитних
картица;
финансирање спортских и културних активности;
спровођење финансијских програма за подршку и
помоћ у области спорта.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање телевизијског
програма, емитовање телевизијских програма (уживо
или снимљених) у области спорта; мобилна телефонска
комуникација; комуникација путем електронских
рачунарских
терминала,
база
података
и
телекомуникационих мрежа повезаних на интернет;
телефонска комуникација; емитовање кабловске
телевизије; радио емитовање; новинске агенције;
пружање приступа комерцијалној веб локацији на
интернету; радио и телевизијско емитовање путем
интернета; електронска пошта; пружање приступа
информативним билтенима о рачунару и онлајн
форумима
за
дискусију;
пружање
приступа
интернетским линијама за причу, собама за причу и
форумима, укључујући мобилни интернет; пренос
порука
и
слика
путем
рачунара;
услуге
телекомуникационих веза са интернетом или базама
података; пружање приступа веб локацијама са
дигиталном музиком на интернету; стреаминг услуге;
изнајмљивање времена приступа централној бази
података (телекомуникације); пружање приступа
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претраживачима;
пружање
приступа
интернет
форумима; изнајмљивање времена приступа централној
бази података сервера; изнајмљивање времена
приступа
рачунарској
бази
података
(телекомуникационе услуге); електронски пренос
података, слика, докумената и аудио и видео података,
укључујући текстове, картице, писма, поруке, маилове,
анимације и е-маилове, путем локалних или глобалних
комуникационих мрежа, укључујући интернет,
интранете,
екстранете,
телевизију,
мобилну
комуникацију мреже, мобилне и сателитске мреже;
електронски пренос софтвера преко локалних или
глобалних комуникационих мрежа, укључујући
интернет, интранете, екстранете, телевизију, мобилне
комуникационе мреже, мобилне и сателитске мреже;
пружање приступа базама података и локалним или
глобалним комуникационим мрежама, укључујући
интернет, интранете, екстранете, телевизију, мобилну
комуникацију, мобилне и сателитске мреже; пренос и
преношење порука, односно електронски пренос
порука; телекомуникационе услуге за ширење
информација мобилним телефоном, пренос података на
мобилне
телефоне;
комуникација
мобилним
телефоном; пренос и пријем гласовне комуникације;
пренос и пријем на мрежи са додатом вредношћу;
изнајмљивање времена приступа центру сервера базе
података; пружање приступа информативној интернет
страници у области спорта.
Кл. 39: транспорт; паковање и складиштење робе;
организација путовања; складиштење медија који
садрже непокретне и покретне слике; изнајмљивање
аутомобила; пружање савета у вези са транспортом;
пружање информација у вези са транспортом;
пружање информација у вези са путовањима;
консултантске услуге у вези са путовањима,
превозом и складиштењем.
Кл. 41:
организација спортских такмичења;
организација међународног такмичења у атлетици;
организација и вођење забавних међународних
спортских догађаја; организација спортских такмичења
и вођење забаве у природи; организација међународног
атлетског такмичења и вођење забаве у природи; услуге
забаве, односно организација и анимација низа
спортских догађаја, преношених уживо или
снимљених, за дистрибуцију свим медијима; услуге
забаве у природи професионалних спортиста који
учествују у спортским такмичењима; пружање
информација у области забаве, односно спорта,
пружених на мрежи из рачунарске базе података или са
интернета или из друге бежичне електронске
комуникационе
мреже;
пружање
образовних
информација у областима спорта, које се пружају на
мрежи из рачунарске базе података или са интернета
или из друге бежичне електронске комуникационе
мреже; пружање информација у области забаве и
спортских догађаја путем веб странице на мрежи;
ЗИС / RS / IPO
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пружање информација које нуде везе до вести из
области спорта и чланака из области спорта путем
интерактивне веб странице; пружање обуке; забава;
спортске и културне активности; телевизијска спортска
и културна забава; организација спортских и културних
догађаја и активности; организација изложби у
културне и образовне сврхе; организовање лутрија и
такмичења; услуге клађења и коцкања у вези са
спортом или у вези са њим; услуге клађења путем
интернета; забавне услуге које се пружају током
спортских догађаја или у вези са спортским догађајима;
пружање забаве на мрежи у облику турнира у играма,
виртуелних спортских лига и игара; обезбеђивање
спортских објеката; изнајмљивање аудио и видео
опреме; продукција филмова, осим рекламних
филмова; продукција звучних и видео записа;
презентација и дистрибуција филмова и звучних и
видео записа; изнајмљивање филмова и звучних и
видео записа; изнајмљивање и / или пружање путем
рачунарске мреже интерактивних производа за
образовање и забаву, и то интерактивних компакт
дискова, цд-ром-ова, рачунарских игара; забава,
односно презентација интерактивног образовања и
производа за забаву, односно интерактивни компакт
дискови, цд-ром-ови, рачунарске игре; продукција
телевизијских и радио програма и видео касета; радио и
телевизија о спортским догађајима (услуге извештача
вести); резервација карата за спортске догађаје и
представе; распоред спортских догађаја; интерактивна
забава; пружање игара на интернету; услуге пружања
информација у вези са забавом или образовањем,
пружене на мрежи из банке података или са интернета;
пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање књига, часописа, текстова (осим
рекламних) и периодичних публикација; објављивање
текстова (осим рекламних), укључујући прописе, норме
и стандарде у области спорта, а нарочито у атлетици;
пружање
спортских
резултата;
изнајмљивање
снимљених звукова и слика; услуге аудио продукције;
услуге уређивања и издавања; објављивање
статистичких података о спортским резултатима и
оценама публике за спортска такмичења; услуге
пружања информација у смислу забаве; додела награда
којима се награђују аутори изузетних дела или
представа; договарање и вођење свечаности у вези са
доделом награда и награда.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; хостинг веб
дневника [блогова]; хостинг и пружање електронских
платформи за размену и пренос података; пружање
софтверских апликација које се не могу преузети путем
веб локације у вези са класификованим огласима,
виртуелним заједницама, друштвеним медијима,
уобичајеном употребом текстова, слика и аудиовизуелних
садржаја; пружање, путем интернет платформе,
интерактивних рачунарских апликација које омогућавају
ЗИС / RS / IPO
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корисницима да забележе (лично оцењивање)
перформансе спортиста, гласају за спортисте, као и
бележе своје коментаре, а такође им омогућава да
консултују оцене, гласове и коментаре других корисника;
хостинг и пружање интернет платформе која омогућава
корисницима да идентификују и гласају за спортисте који
учествују на међународном спортском такмичењу;
техничко планирање и концепција спортских инсталација;
техничке ревизије пројеката за развој и стварање
спортских објеката; инспекција, контрола, надзор,
ревизија и сертификација квалитета робе и услуга и
њихове усклађености са националним и међународним
нормама, законима, практичним прописима и
стандардима; услуге испитивања усаглашености;
саветовање у вези са контролом квалитета; услуге
консултантског рада на рачунару; развој софтвера; услуге
контроле квалитета за сервисирање, подмазивање,
одржавање и поправку возила, мотора и машина.
Кл. 43: услуге ресторана, кетеринг, снек бароваа;
угоститељске услуге, пружање хране и пића; услуге
угоститељства за храну и пиће; хотелске услуге;
обезбеђивање хране и пића и смештај, резервација
хотелских соба и привремени смештај; угоститељске
услуге, односно пружање хране и пића у контексту
спортских
или
забавних
догађаја.
Кл. 45:
правне услуге, укључујући покретање
правних поступака намењених спречавању или
борби против фалсификовања и оглашавање из
заседе; лиценцирање права интелектуалне својине;
услуге обезбеђења за заштиту имовине и појединаца
у оквиру организовања културних и спортских
догађаја и такмичења; услуге онлајн друштвених
мрежа; услуге лобирања, осим у комерцијалне сврхе.
(111) 81596
(210) Ж- 2021-633

(181) 09.04.2031.
(220) 09.04.2021.
(151) 24.11.2021.
(732) Томић Андреа, Петра Драпшина 5,
21000, Нови Сад, RS
(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 ,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.20; 24.17.02; 26.01.20; 27.05.01; 29.01.15
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(591) тамно зелена, црна, ружичаста, љубичаста,
плава, светло плава, окер, светло зелена, браон.
(511) Кл. 3:
абразиви; дезодоранси за личну
употребу;
дезодоранси
за
личну
употребу
[парфимеријски производи]; етарска уља; козметика;
козметика за животиње; лосиони за косу*;
парфимерија; пасте за зубе*; препарати за полирање;
препарати за прање; препарати за рибање; препарати
за чишћење; сапун*; средства за чишћење за
употребу у домаћинству.
Кл. 5:
витамини; витамински препарати*;
витаминско минерални препарати; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететски додаци исхрани; дијететски напици
прилагођени за медицинску употребу; додаци
исхрани; медицинска средства за хигијену;
мултивитамински препарати; напици обогаћени
витаминима за медицинске потребе; напици
прилагођени за медицинску употребу; напици са
воћним соком за дијабетичаре прилагођени за
медицинску употребу; препарати микроелемената за
људску
употребу;
фармацеутски
препарати.
Кл. 35:
услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и санитарних
препарата и медицинског материјала.
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за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти;вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за особе са инвалидитетом;апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад.
Кл. 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.
(111) 81598
(210) Ж- 2021-57

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 24.11.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

(111) 81597
(210) Ж- 2021-54

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 24.11.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, розе, тамно плава и бела.
(511) Кл. 1: хемијски производи.
Кл. 3:
козметика и тоалетни препарати;
немедицинска средства за чишћење зуба; пасте за
зубе; парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за
косу; препарати за чишћење, средства за бељење.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
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(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.04
(591) тамно плава и бела
(511)
Кл.
1:
хемијски
производи.
Кл. 3:
козметика и тоалетни препарати;
немедицинска средства за чишћење зуба; пасте за
зубе; парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за
косу; препарати за чишћење, средства за бељење.
Кл. 5:
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у
медицини или ветеринарску употребу, помоћна лековита
средства; храна за бебе; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
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Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти;вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за особе са инвалидитетом;апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад.
Кл. 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.
(111) 81599
(210) Ж- 2020-1978

(181) 12.11.2030.
(220) 12.11.2020.
(151) 24.11.2021.
(732) Милорад Стојковски, Николе Милина 11,
11300, Смедерево, RS
(540)

Ж
(540)

(531) 01.15.15; 24.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591)
бела,
тамноплава,
тамнонаранџаста,
наранџаста.
(511) Кл. 33: алкохолна пића; цидери (ферментисана
алкохолна пића на бази јабуке или крушке); жестока
пића; газирана алкохолна пића; газирана алкохолна
пића са укусом воћа; све претходно наведене робе
искључујући алкохолна пића која садрже чај.
(111) 81601
(210) Ж- 2021-731

(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.06.25; 24.13.17; 24.13.24;
26.01.15; 26.01.21; 27.05.01
(511) Кл. 5:
5: фармацеутско-ветеринарски и
санитарни
препарати;
дијететске
супстанце
прилагођене за употребу у ветерини; фластери,
материјали за завијање; материјали за поправку зуба
за коришћење у ветерини, зубарска смола за
ветеринарску употребу; дезинфекциона средства;
препарати за уништавање штеточина; све наведено
за употребу у ветерини и за кућне љубимце.
Кл. 35: 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
наиме
презентације сајмови, изложбе; маркетинг; услуге
малопродаје и велепродаје, укључујући услуге
електронске трговине путем интернета или других
средстава електронске комуникације; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга.
(111) 81600
(210) Ж- 2021-730

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 25.11.2021.
(732) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs, Rákóczi u. 81.,
H-3574, HU
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 25.11.2021.
(732) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs, Rákóczi u. 81.,
H-3574, HU
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 24.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамноплава, светлозелена, зелена.
(511) Кл. 33: алкохолна пића; цидери (ферментисана
алкохолна пића на бази јабуке или крушке); жестока
пића; газирана алкохолна пића; газирана алкохолна
пића са укусом воћа; све претходно наведене робе
искључујући алкохолна пића која садрже чај.
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Ж
(111) 81602
(210) Ж- 2020-2303

(181) 23.12.2030.
(220) 23.12.2020.
(151) 25.11.2021.
(732) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOO
BEOGRAD, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.05.06; 05.05.20; 05.05.21; 09.01.11; 27.05.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 3: марамице натопљене са козметичким
лосионима; марамице за бебе натопљене препаратима
за чишћење; немедицинска козметика и тоалетни
препарати; сапун, козметички препарати за купање;
парфимеријски производи и етарска уља; памучни
штапићи за козметичку употребу, 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.
Кл. 5:
арамице натопљене фармацеутским
лосионима; фармацеутски и медицински препарати;
помаде за медицинску употребу, пелене за бебе,
непромочиве гаћице за бебе, антибактеријски
сапуни.
Кл. 35: рекламирање преко плаката, објављивање
рекламних текстова; оглашавање, рекламирање.
(111) 81603
(210) Ж- 2020-2302

(181) 23.12.2030.
(220) 23.12.2020.
(151) 25.11.2021.
(732) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOO
BEOGRAD, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS
(540)
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(531) 02.05.06; 05.05.20; 05.05.21; 09.01.11; 27.05.03;
29.01.01; 29.01.06
(591) розе, бела.
(511) Кл. 3: марамице натопљене са козметичким
лосионима; марамице за бебе натопљене препаратима
за чишћење; немедицинска козметика и тоалетни
препарати; сапун, козметички препарати за купање;
парфимеријски производи и етарска уља; памучни
штапићи за козметичку употребу, 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.
Кл. 5: арамице натопљене фармацеутским лосионима;
фармацеутски и медицински препарати; помаде за
медицинску употребу, пелене за бебе, непромочиве
гаћице
за
бебе,
антибактеријски
сапуни.
Кл. 35: рекламирање преко плаката, објављивање
рекламних текстова; оглашавање, рекламирање.
(111) 81604
(210) Ж- 2021-963

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 25.11.2021.
(732) GALAFARM d.o.o., Сретена Младеновића 30,
Београд, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06
(591) сива.
(511) Кл. 3: козметичка уља за кожу и косу ; креме за
лице и тело ; маст за усне, лице, тело ; лосион за лице,
ноге ; талк пудери за тоалетну употребу, бебе, ноге.
Кл. 5: гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу ; гел за дезинфекцију руку и коже ;
средства за дезинфекцију за употребу у домаћинству.
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; 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;
гел за дезинфекцију руку и коже;средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 81605
(210) Ж- 2021-964

(181) 31.05.2031.
(220) 31.05.2021.
(151) 25.11.2021.
(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; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06
(591) зелена, љубичаста, сива, 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 комарац а у гелу, спреју,
стику ; гел за дезинфекцију руку и коже; средства за
дезинфекцију
за
употребу
у
домаћинству.
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) 81606
(210) Ж- 2021-564

(181) 31.03.2031.
(220) 31.03.2021.
(151) 26.11.2021.
(732) Стојановић Стево , Јурија Гагарина 275,
11070, Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Дражић Илија, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

Way to L.A.
(511) Кл. 25: шалови; спортске мајице, дресови;
мајице; спортске трегер мајице; шешири; капе.
Кл. 28: лопте за игру; заштитни суспензори за спорт.
Кл. 35:
пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
оглашавање; рекламирање на радију; услуге односа
са јавношћу; рекламирање преко телевизије; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; пословно
управљање за спортисте; маркетинг; развој концепта
оглашавања; консултације о стратегији комуникације
у односима са јавношћу; промоција робе и услуга
кроз
спонзорисање
спорских
догађаја.
Кл. 41:
организовање такмичења; физичко
васпитање; продукција радио и телевизијских
програма; услуге спортских објеката; организовање
спортских такмичења; издавање спортске опреме,
осим возила; услуге спортских кампова; мерење
времена на спортским догађајима; изнајмљивање
спортских терена;
услуге
процене
телесне
издржљивости
за
потребе
тренирања.
Кл. 45: услуге онлајн друштвених мрежа.
(111) 81607
(210) Ж- 2020-273

(181) 20.02.2030.
(220) 20.02.2020.
(151) 26.11.2021.
(732) Хемијска индустрија "Невена" д.о.о.Београд, Сурчинска 10е, Београд, RS
(540)

(531) 02.05.06; 09.01.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, розе.
(511) Кл. 3: марамице натопљене са козметичким
лосионима;
марамице
за
бебе
натопљене
препаратима за чишћење; немедицинска козметика и
тоалетни препарати; козметички препарати за
купање; парфимеријски производи и етарска уља;
козметика, тоалетни производи.
Кл. 5:
марамице натопљене фармацеутским
лосионима; фармацеутски, медицински препарати.
Кл. 35: рекламирање преко плаката, објављивање
рекламних текстова; oглашавање, рекламирање.
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Ж
(111) 81608
(210) Ж- 2020-274

(181) 20.02.2030.
(220) 20.02.2020.
(151) 26.11.2021.
(732) Хемијска индустрија "Невена" д.о.о.Београд, Сурчинска 10е, Београд, RS
(540)

(531) 02.05.06; 09.01.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела и плава
(511) Кл. 3: марамице натопљене са козметичким
лосионима;
марамице
за
бебе
натопљене
препаратима за чишћење; немедицинска козметика и
тоалетни препарати; козметички препарати за
купање; парфимеријски производи и етарска уља;
козметика,
тоалетни
производи.
Кл. 5:
марамице натопљене фармацеутским
лосионима; фармацеутски, медицински препарати.
Кл. 35: рекламирање преко плаката, објављивање
рекламних текстова; oглашавање, рекламирање.
(111) 81609
(210) Ж- 2021-910

(181) 18.05.2031.
(220) 18.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)
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(111) 81610
(210) Ж- 2021-733

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) MIKODENTAL DOO, Стојана Новаковића 19,
15000, Шабац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.04
(591) наранџаста, плава, црна.
(511) Кл. 5: материијали за пломбирање зуба,
зубарска смола; лекови за употребу у стоматологији;
антибиотици за употребу у стоматологији;
порцелански
материјали
за
употребу
у
стоматологији; обликовани метали у стоматологији;
металне легуре за употребу у стоматологији;
бактериостатици за
употребу у медицини,
стоматологији и ветерини; легуре племенитих метала
за употребу у стоматологији; драгоцени метали и
легуре драгоцених метала за употребу у
стоматологији.
Кл. 10: зубарски апарати и инструменти; зуби;
апарати за полимеризацију за употребу у
стоматологији; хируршки уређаји и инструменти за
употребу у стоматологији; фотеље за употребу у
медицини или стоматологији; уређаји за испирање
уста за употребу у стоматологији; брусне плоче за
употребу у стоматологији;
Кл. 41: припремање обуке наиме: пружање курсева
сталног усавршавања у области стоматологије.
(111) 81611
(210) Ж- 2021-734

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) MIKODENTAL DOO, Стојана Новаковића 19,
15000, Шабац, RS
(540)

(531) 01.15.15; 04.05.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава, жута, наранџаста.
(511) Кл. 5:
дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини, храна за бебе;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње.
Кл. 32: безалкохолна пића; пића од воћа и воћни
сокови; сирупи и други препарати за производњу
пића; минералне и содне воде; енергетска пића.
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(531) 02.09.10; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08
(591) наранџаста, плава, црна.
(526) "BestDentalShop "
(511) Кл. 5:
материјали за пломбирање зуба;
зубарска смола; лекови за употребу у стоматологији;
антибиотици за употребу у стоматологији;
порцелански
материјали
за
употребу
у
стоматологији; обликовани метали у стоматологији;
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металне легуре за употребу у стоматологији;
бактериостатици за
употребу у медицини,
стоматологији и ветерини; легуре племенитих метала
за употребу у стоматологији; драгоцени метали и
легуре драгоцених метала за употребу у
стоматологији.
Кл. 10: зубарски апарати и инструменти; зуби;
апарати за полимеризацију за употребу у
стоматологији; хируршки уређаји и инструменти за
употребу у стоматологији; фотеље за употребу у
медицини или стоматологији; уређаји за испирање
уста за употребу у стоматологији; брусне плоче за
употребу у стоматологији;
Кл. 41: припремање обуке наиме: пружање курсева
сталног усавршавања у области стоматологије.
(111) 81612
(210) Ж- 2021-732

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Стоматолошка ординација КОДЕНТ,
Стојана Новаковића 19, 15000, Шабац, RS
(540)

(531) 05.03.20; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелено црна.
(511) Кл. 44:
услуге козметичке стоматологије;
услуге стоматологије.
(111) 81613
(210) Ж- 2021-946

(181) 27.05.2031.
(220) 27.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Виктор Гудало, Пазинска 17/3, 24000,
Суботица, RS
(740) Адвокат Љубица Б. Дракулић, Жарковачка
17/6, Београд
(540)

(531) 26.01.16; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива; бела; црвена; црна.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 3: препарати за уклањање мрља; креме за
полирање; козметичке креме; пасте за бријање; креме
за кожне производе; детерџенти који нису за употребу
у производним процесима у и за медицинску употребу;
раствори за чишћење; производи за одмашћивање који
нису за употребу у процесу производње; препарати за
уклањање шминке; средства за чишћење зуба (пасте,
гелови, течности); препарати за уклањање камен за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање боје;
одстрањивачи лака; миришљаве воде; препарати за
депилацију; восак за депилацију; етарска уља; шминка;
препарати за чишћење; млеко за чишћење за
козметичку употребу; препарати за прање; тоалетни
производи (средства за личну хигијену); течности за
чишћење
ветробрана/
ветробранских
стакала;
козметика за обрве; шампони; вештачки нокти;
препарати за негу ноктију; препарати за полирање;
козметички препарати за негу коже; помаде за
козметичку употребу; пудер за шминкање; препарати
за бријање; дезодорантни сапун; комади тоалетног
сапуна; оловке за извлачење обрва; талк пудер за
тоалетну употребу; крпе за полирање; бадемово млеко
за козметичку употребу; препарати за уклањање рђе;
соли за купање које нису за медицинску у потребу;
козметички препарати; лепак за причвшћивање
вештачких трепавица; дезодоранси за људе и
животиње; оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама; препарати за отчепљивање одводних
цеви; шампони за кућне љубимце; марамице натопљене
са козметичкум лосионима; лосиони после бријања;
лакови за косу; маскаре; гелови за избељивање зуба;
крпе намочене детерџентом за чишћење; мирисни
штапићи; препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за туширање за личну хигијену и
дезодорисање; гелови за масажу, који нису за
медицинску употребу; сјајеви за усне; шампони за суво
прање; декоративне налепнице за нокте; препарати за
сунчање; кана; средства за чишћење обуће; препарати
за купање, не за медицинске сврхе; балзами за косу;
производи за исправљање косе; марамице натопљене
препаратима за скидање шминке; средстава за
уклањање/одстрањивање лака за нокте; шампони за
животиње; свеће за масажу за козметичку употебу;
козметика за децу; мицеларна вода; пмучни јастучићи
натопљени препаратима за уклањање шминке.
Кл. 16: тоалет папир / хигијенски папир; папир за
паковање; марамице од папира; пластичне фолије за
омотавање; врећице од папира или пластике, за
паковање; табаци од рецикловане целу лозе за
умотавање; вреће за ђубре (од папира или пластике);
папирне марамице за уклањање шминке; стоне салвете
од папира; убруси од папира; убруси за лице од папира;
упијајуће фолије од папира или пластике за паковање
хране; фолије од папира или пластике за одржавање
влаге за паковање хране; пластичне кесе за одлагање
животињског измета; марамице од папира за чишћење.
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Ж
Кл. 35: презентација робе; истраживање тржишта;
оглашавање; рекламирање; рекламирање слањем
наруџбеница; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; услуге набавке за трећа лица (куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте);
административна обрада наруџбеница за куповину;
фактурисање; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге онлајн малопродаје;
услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала.
(111) 81614
(210) Ж- 2021-945

(181) 27.05.2031.
(220) 27.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Виктор Гудало, Пазинска 17/3, 24000,
Суботица, RS
(740) Адвокат Љубица Б. Дракулић, Жарковачка
17/6, Београд
(540)

(531) 24.17.03; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива; плава; бела; црвена; светло зелена.
(511) Кл. 3: препарати за уклањање мрља; креме за
полирање; козметичке креме; пасте за бријање; креме за
кожне производе; детерџенти који нису за употребу у
производним процесима у и за медицинску употребу;
раствори за чишћење; производи за одмашћивање који
нису за употребу у процесу производње; препарати за
уклањање шминке; средства за чишћење зуба (пасте,
гелови, течности); препарати за уклањање камен за
употребу у домаћинству; препарати за уклањање боје;
одстрањивачи лака; миришљаве воде; препарати за
депилацију; восак за депилацију; етарска уља; шминка;
препарати за чишћење; млеко за чишћење за козметичку
употребу; препарати за прање; тоалетни производи
(средства за личну хигијену); течности за чишћење
ветробрана/ ветробранских стакала; козметика за обрве;
шампони; вештачки нокти; препарати за негу ноктију;
препарати за полирање; козметички препарати за негу
коже; помаде за козметичку употребу; пудер за
шминкање; препарати за бријање; дезодорантни сапун;
комади тоалетног сапуна; оловке за извлачење обрва;
талк пудер за тоалетну употребу; крпе за полирање;
бадемово млеко за козметичку употребу; препарати за
уклањање рђе; соли за купање које нису за медицинску у
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потребу; козметички препарати; лепак за причвшћивање
вештачких трепавица; дезодоранси за људе и животиње;
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама;
препарати за отчепљивање одводних цеви; шампони за
кућне љубимце; марамице натопљене са козметичкум
лосионима; лосиони после бријања; лакови за косу;
маскаре; гелови за избељивање зуба; крпе намочене
детерџентом за чишћење; мирисни штапићи; препарати
за парфимисање ваздуха; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање; гелови за масажу, који
нису за медицинску употребу; сјајеви за усне; шампони
за суво прање; декоративне налепнице за нокте;
препарати за сунчање; кана; средства за чишћење обуће;
препарати за купање, не за медицинске сврхе; балзами за
косу; производи за исправљање косе; марамице
натопљене препаратима за скидање шминке; средстава
за уклањање/одстрањивање лака за нокте; шампони за
животиње; свеће за масажу за козметичку употебу;
козметика за децу; мицеларна вода; пмучни јастучићи
натопљени препаратима за уклањање шминке.
Кл. 16: тоалет папир / хигијенски папир; папир за
паковање; марамице од папира; пластичне фолије за
омотавање; врећице од папира или пластике, за
паковање; табаци од рецикловане целу лозе за
умотавање; вреће за ђубре (од папира или пластике);
папирне марамице за уклањање шминке; стоне салвете
од папира; убруси од папира; убруси за лице од папира;
упијајуће фолије од папира или пластике за паковање
хране; фолије од папира или пластике за одржавање
влаге за паковање хране; пластичне кесе за одлагање
животињског измета; марамице од папира за чишћење.
Кл. 21: четке; канте за заливање; метле; механичке
метле; кофе; канте; лавори; четке за тоалет; материјални
за прање четки; метална средства за рибање, чишћење за
тигање; млатилица за муве; четке за ципеле; крпе за
чишћење; кожа за полирање; чешљеви за косу са
великум зупцима; апарати за скупљање прашине,
неелектрични; тоалетни несесери; тоалетни сунђери;
крпе за брисање прашине са намештаја; мопови; четке за
рибање; пуфне за пудерисање; сунђери за прање;
сунђери за рибање; посу де за сапун; држачи за сапун;
канте/корпе за смеће/ђубре/отпад; тоалетни прибор;
распршивачи мириса; четкице за бријање; четкице за
зубе; јеленска кожа за чишћење; корпе за домаћинство;
четке за чишћење резервоара и посуда; сунђери за
употребу у домаћинству; крпе за прашину; рукавице за
употребу у домаћинству; рукавице за полирање; крпе за
прање подова; четке за прање судова; чаше, папирне или
пластичне чаше за пиће; конац за чишћење зуба;
рукавице за баштованство; тањири за једнократну
употребу; прибор за скидање шминке; подметачи за
печење; сунђери за шминкање; четке за шминку; кофе за
цеђење мопа; четкице за трепавице; крпе за полирање;
брисачи стакла (прибор за чишћење); посуде од
алуминијумске фолије за једнократну кућну употребу;
кухињске крпе; абразивне рукавице за пилинг коже.
ЗИС / RS / IPO
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Ж

(111) 81615
(210) Ж- 2021-275

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Privredno društvo Analytica d.o.o. Beograd,
Вељка Дугошевића 54, Београд, RS
(740) Адвокат Анђелија Васић, Војводе Миленка 1,
11000, Београд
(540)

(591) плава, жута, зелена, браон, бела, магентациклама, црна, црвена.
(511) Кл. 32: без алкохолна пића; пића од воћа и
воћни сокови; сирупи и други препарати за
производњу пића; минералне и содне воде;
енергетска пића.
(111) 81618
(210) Ж- 2021-680

(181) 19.04.2031.
(220) 19.04.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

(531) 26.01.01; 26.01.06; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, бела, тамно плава, плава, светло плава.
(511) Кл. 35: психолошко тестирање за избор
запослених; консултације у вези са избором особља;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне консултације.
Кл. 42: платформа као услуга (ПааС).
(111) 81616
(210) Ж- 2021-996

(181) 03.06.2031.
(220) 03.06.2021.
(151) 30.11.2021.

(300) 4709939 08.12.2020. FR.
(732) SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220
Viroflay, FR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LACTOFERRA
(511)
Кл.
5:
храна
за
Кл. 29: млеко, млечни производи, сиреви.

бебе.

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, зелена, жута.
(511) Кл. 32: без алкохолна пића; пића од воћа и
воћни сокови; сирупи и други препарати за
производњу пића; минералне и содне воде;
енергетска пића.
(111) 81619
(210) Ж- 2021-948

(181) 27.05.2031.
(220) 27.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Monarh d.o.o., Соколска 21, Београд, RS
(740) Миланче Милићевић, Пут Марковића 003,
11408, Велика Крсна
(540)

(111) 81617
(210) Ж- 2021-679

(181) 19.04.2031.
(220) 19.04.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

(531) 03.15.00; 19.07.01; 19.08.25; 27.05.01; 29.01.15
(554) Тродимензионални знак
ЗИС / RS / IPO

(531) 25.01.05; 26.01.16; 26.11.12; 29.01.02
(591) златна.
(511) Кл. 1:
препарати за омекшавање воде;
трагакант гума за индустријске намене; активни
угаљ; потисни гасови за аеросоле; редукциони
агенси за употребу у фотографији; лепкови за
плакате; агар-агар за индустријску употребу;
аглутинанти, спајачи за бетон; пољопривредне
хемикалије,
изузев
фунгицида,
хербицида,
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инсектицида и паразитицида; смесе за поправљање
унутрашњих; албумин [животињски или биљни,
сиров]; јодизовани албумен; беланчевине слада;
албуминизовани папир; алкали; алкали каустични
алкали; емно-алкални метали; алкохол; етил алкохол;
алдехиди; морске алге [ђубриво]; морска трава
ђубриво; хемијске супстанце за конзервирање
намирница; хемијски препарати за лакше легирање
метала; глиница, алумин; алуминијумова стипса;
стипса; хемикалије за припрему земљишта; скроб за
индустријску употребу; хемикалије за претварање
скроба у течност [агенси за одлепљивање]; амонијум
соли [нишадор]; сона киселина; амонијачне соли;
амонијак; амил алкохол; безводни амонијак; апimаl
charcoal животињски угаљ; животињске беланчевине
[си ров материјал]; супстанце против детонација за
моторе са унутрашњим сагоревањем; антифриз;
средства против стврдњавања; туткало за употребу у
хемијској индустрији; гума арабика за индустријску
употребу; лепљиви препарати за калемљење дрвета;
препарати за пуњење шупљина на дрвећу [у
шумарству]; раствори сребрне соли за посребривање;
аргон; олово арсенат Ничанска класификација;
самотонирајући папир [фотографски]; хемикалије за
избељивање текстила; азот; азот субоксид; азотна
ђубрива; азотна киселина; енолошки бактерициди
[хемијски препарати који се користе у прављењу
вина]; натријум карбонат калцинирана сода];
киселине на бази бензола; деривати бензола;
бензоева киселина; бензоев сулфид; сахарин;
беркелијум; хемикалије за аерацију бетона; средства
за конзервацију бетона, изузев боја и уља; агенси за
избистравање и конзервисање пива; биохемијски
катализатори; калијум диоксалат; препарати за
влажење који се користе у избељивању; хемикалије
за избељивање воска; дрвена смола; алкохол из
дрвета; дрвена пулпа; ацетатна киселина; сирћетна
киселина; боракс; борна киселина за индустријску
употребу; хемикалије за спречавање кондензовања;
екстракт индијског дрвета; каинит; калцијум
цијанамид [вештачко ђубриво]; супстанце за
пластифицирање; заштитна средства за гуму;
карбонати; магнезијум карбонат; угљеник [карбон];
угљеник дисулфид; угљена [карбонска] киселина;
карбиди; калцијум карбид; лутецијум [касиопиум];
касиопиум [лутецијум]; катализатори; целулоза;
папирна пулпа; вискоза; металуршки цемент;
керамичке глазуре; церијум; соли ретких земних
метала; цезијум; кетон; препарати од угља
животињског порекла; угљеник за филтере; угаљ од
костију; хемикалије за чишћење димњака;
хемикалије за обнављање коже; индустријске
хемикалије; хемијски препарати за научну употребу,
осим за медицинску или ветеринарску употребу;
хемијски реагенси, који нису за медицинску или
ветеринарску употребу; модераторит [успоривачи] за
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нуклеарне реакторе; фисиони хемијски елементи;
хемијске супстанце за лабораторијске анализе, не за
медицинску или ветеринарску употребу; хемијски
препарати за лабораторијске анализе, не за
медицинску или ветеринарску употребу; хлорати;
хлор; хидрохлорати; хлороводонична киселина;
мастика за кожу; лепак за пнеуматике; цемент за
поправку сломљених; хемикалије за водоотпорност
цемента, изузев средства за конзервирање цемента,
изузев боја и уља; течности за хидрауличне системе;
восак за калемљење дрвећа; лимунска киселина за
индустријску употребу; препарати за бистрење шире;
туткала за фину обраду и пуњење; лепкови за тапете;
супстанце за бистрење вина; соли за бојење метала;
премази, изузев уља, за кожу; раствори за натапање
коже; средства за цвеће; конзерванси за употребу у
фармацеутској индустрији; хемијски препарати за
употребу у фотографији; сензибилисане тканине за
фотографију Ничанска класификација; фотоосетљиве
плоче; корозивни препарати; препарати за штављење
коже; за штављење сирове коже 1 cream of tartar for
chemical purposes; тартар крем за хемијске намене;
кротон алдехид; криогени препарати; лепак за кожу;
хемикалије за преливање коже; хемикалије за
импрегнацију коже; плави витриол; бакар сулфат
[плави
витриол];
киријум;
препарати
за
одмашћивање у производним процесима; препарати
за уклањање масти за употребу у процесу
производње;
препарати
за
одлепљивање
и
раздвајање; препарати за одлепљивање и одвајање;
препарати за одлепљивање; дисперзанти уља;
препарати за одстрањивање смоле; растварачи смоле;
дефолијанти; препарати за одвајање од калупа;
супстанце за уклањање политуре; препарати за
дехидрацију
за
индустријску
употребу;
дезинкрустанти, средства против стварања норе;
детерџенти за употребу у производним процесима;
декстрин лепак; дијагностички препарати, не за
медицинску или ветеринарску употребу; дијастазе
[ензими] за индустријску употребу; диазо папир;
средства за обнављање грамофонских плоча;
дестилована вода; доломит за индустријску
употребу; препарати за стврдњавање метала;
диспрозијум;
закисељена
вода
за
пуњење
акумулатора; вода са електролитима за пуњење
батерија; глицерин за индустријску употребу;
средства за бистрење; препарати за бистрење;
јоноизмењивачи [хемијски препарати]; средства за
флеш-лампе; препарати за уштеду; реагенсни папир,
не за медицинску или ветеринарску; антистатички
препарати, осим за употребу у домаћинству; соли за
галванске батерије; соли за галванске ћелије;
препарати за непрозирност емајла; препарати за
затамњење стакла; хемикалије за бојење емајла;
емулгатори; сензиблилисане фотографске плоче;
препарати за лепљење; ђубрива; ензимски препарати
ЗИС / RS / IPO
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за индустријску употребу; ензими за индустријску
употребу; епоксидне смоле, непрерађене; препарати
за пречишћавање гаса; ербијум; алкохолни раствор
сирћета [разређена сирћетна киселина]; тест папир,
хемијски; естери; етан; етри; етил етар; гликол етар;
метил етар; диетил етар; хемикалије за спречавање
стварања мрља на тканинама; еуропијум; смеше за
гашење ватре; брашно за индустријску употребу;
соли гвожђа; ферменти за хемијску употребу;
препарати за ђубрење; препарати за заштиту од
ватре; смеше за резање навоја; препарати за
филтрирање у индустрији пића; фисиони материјал
за нуклеарну енергију; сумпор у праху за употребу у
хемији;
супстанце
за
гашење
креча;
флуороводонична киселина; графит за индустријску
употребу; везивна средства за ливење; препарати за
калупљење у ливницама; хемијски додаци за
инсектициде; хемијски додаци за фунгициде; мравља
киселина; мрављи алдехид за употребу у хемији;
препарати за израду сукна који се користе у
текстилној индустрији; препарати за израду сукна;
кочиона течност; згуснути гасови за индустријску
употребу; rock salt камена со 1 getters [chemically
active substances]; гетери [хемијски активне
супстанце]; суви лед [угљен-диоксид]; гликол; масне
киселине; мастика за калемљење дрвећа; гурјун
смола за употребу у производњи лака; хелијум;
хормони за убрзано сазревање воћа; хемикалије у
хортикултури, изузев фунгицида, хербицида,
инсектицида и паразитицида; уља за конзервирање
намирница; уља за припрему коже у процесу
производње; адитиви за дисперзију уља; хемикалије
за бељење уља; хемикалије за пречишћавање уља;
хумус; хидрати; угљени хидрати; хидроген; млечна
киселина; млечни ферменти за хемијску употребу;
лантан; препарати за спречавање тамњења сочива;
зидарски конзерванси, изузев боја и уља;
конзерванси за зидове, изузев боја и уља; магнезит;
магнезијум хлорид; манганат; кора мангровог дрвета
за индустријску употребу; хемикалије за матирање
стакла; жива; живине соли; живин оксид; тресетне
подлоге за хортикултуру; поташа; калијум;
калијумова вода; протеини [сировина]; нуспроизводи прераде житарица за индустријску
употребу; ума ци за прераду дувана; сапун [метални]
за
индустријску
употребу;
соли
[хемијски
препарати]; сирова; хромне соли; соли [ђубрива];
селен; супстанце за очување семена; препарати за
спречавање тамњења стакла; хемикалије против
замагљивања прозора; земља за узгајање биљака;
ретка земља; иловача; угљеник тетрахлорид;
тетрахлориди; препарати за влажење који се користе
у текстилној; пепарати за влажење за употребу у
текстилној индустрији; тресет [ђубриво]; средства за
конзервацију керамичких плочица, изузев боја и уља;
водено стакло [топљиво стакло); омекшивачи меса за
ЗИС / RS / IPO

Ж
индустријску; хемијски прпарати за спречавање
болести
винове
лозе;
вински
алкохол;
ксенон; итербијум; итријум; хлориди; сулфати;
препарати за побољшање кувања, за индустријску
употребу; испарљиви алкали [амонијака] за
индустријску употребу; амонијак [испарљиви
алкали] за индустријску употребу; алкални јодиди за
индустријску употребу; алкални метали; препарати
против клијања за биљке; нитрати; лепкови за зидне
плочице; метил бензол; метил бензен; сода
бикарбона за хемијску употребу; биолошки
препарати [осим за употребу у медицини или
ветерини]; препарати за бељење [уклањање боје] за
индустријску употребу; препарати за дестилацију
дрвеног алкохола; топитељи за тврдо лемљењ;е;
карболинеум за заштиту биљака; лецити н
[сировина]; супстрати за узгајање без земље [за
употребу у пољопривреди]; естри целулозе за
индустријску употребу; казеин за индустријску
употребу; целулозни деривати [хемикалије]; етри
целулозе за индустријску употребу; бактеријски
препарати, осим за употребу у медицини и ветерини;
бактериолошки препарати, осим за медицинску и
ветеринарску употребу; културе микроорганизама,
осим за медицинску или ветеринарску употребу;
угљена чађ за индустријску употребу; распршивачи
за пластику; растварачи за; вештачки заслађивачи
[хемијски препарати]; хемикалије за пречишћавање
воде; омекшивачи за индустријску; материјали за
филтрирање од непрерађене; материјали од
хемијских супстанци за филтрирање; материјали од
минералних супстанци за филтрирање; материјали од
биљних супстанци за филтрирање; глукоза за
индустријску употребу; глутен [лепак], осим за
канцеларијску или употребу у домаћинству; смоле
[лепкови] за индустријске намене; хемикалије за
спречавање влаге у зидарству, изузев боја; рибље
туткало, изузев за употребу у канцеларијама,
домаћинству или у прехрани; керамички материјали
у форми честица, за филтритање; компост; смеше за
производњу техничке керамике; дијатомејска земља;
средства за нагризање метала; препарати за
регулацију раста биљака; препарати за уклањање
каменца, осим за употребу у домаћинству; морска
вода за индустријску употребу; препарати од
микроелемената за биљке; камфор, за индустријску
употребу; хемијски појачивачи за папир; хемијски
појачивачи за гуму; хумус за ђубриво; магнетне
течности за индустријску употребу; експандирана
глина за хидропонски раст биљака [супстрат];
баштенска земља; препарати за каљење метала;
глутаминска киселина за индустријску употребу;
екстракти чаја за употребу у производњи
фамацеутских препарата; екстракти чаја за употребу
у индустрији хране; органска биомаса [ђубриво];
екстракти чаја за употребу у производњи козметике;
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колаген за индустријске намене; силицијум карбид
[сировина]; помоћна средства [ађуванти], која нису
за медицинске и ветеринарске намене; витамини за
употребу у производњи додатака исхрани; витамини
за прехрамбену индустрију; антиоксиданти за
употребу у производњи; антиоксиданти за употребу
у производњи козметике; антиоксиданти за употребу
у производњи фармацеутских; антиоксиданти за
употребу у производњи додатака исхрани; протеини
за употребу у производњи; протеини за употребу у
производњи додатака исхрани; протеини за
прехрамбену индустрију; амонијум нитрат; витамини
за употребу у поризводњи фармацеутских препарата;
витамини за употребу у производњи козметике;
флавоноид (фенолна једињења за индустријску
намену); тимол за индустријску намену; горњи слој
земљишта (црница); животињско ђубриво; нано прах
за индустријске намене; полимери на бази
дендримера
за
употребу
у
производњи
фармацеутских; хемијски препарати за спречавање
болести житарица; биостимулатори за биљке.
Кл. 6:
никал сребро; алуминијум; бронза;
алуминијумска жица; везне плоче; анкерне плоче;
металне млазнице; кваке са резом од метала; катарке
од метала; стубови, мотке од метала; замке за дивље
животиње; подупирачи, споне од метала за
манипулисање теретом; споне од метала за
управљање теретом; анти-фрикциони метал, против
трења; метални штитници дрвећа; касице за новац
[металне или неметалне]; сребрни лем; посребрене
легуре калаја; материјали за ојачавање, од метала, за
бетон; сефови [метални или неметални]; сигурносне
касе [металне или неметалне]; метални заустављачи
[стопери] за прозоре; метални граничници за
заустављање врата; подлошке од метала; прстенови
од метала; заптивни прстенови од метала;металне
шарке за велика врата; плочице од метала;
бодљикава жица; шипке за металне ограде;
контејнери од метала за складиштење киселина;
сигурносне касе за готовину; рамови за
грађевинарство од метала; металне прозорске
ременице; металне ременице за прозорске оквире;
цеви од метала за инсталације централног грејања;
цеви од метала за инсталације за централно грејање;
ексери за потковице; клинови од метала; хром;
хромирано
гвожђе;
метални
стубови
за
грађевинарство; цеви за воду од метала; прстенови,
обручи [метална роба]; конзерве; врата од метала;
резе за прозорске оквире; куке [метална роба]; окови
за прозоре; контејнери од метала за компримовани
гас или течни ваздух; поштански сандучићи од
метала; металне ограде за грађевинарство;
степениште од метала; метални затварачи за прозоре;
цеви од метала; делови од метала за прозоре;
гвоздене траке; капије од метала; плоче за врата,
металне;
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стаклене баште од метала, преносиве; кровне
конструкције од метала; рамови за прозоре од
метала; рамови за стаклене баште од метала;
везивне нити од метала за употребу у пољопривреди;
кровни олуци од метала; метални кровови са
уграђеним фотонапонским ћелијама; металне рампе
за возила ;рамови од метала за стакленике и
пластенике; хладни рамови од метала.
Кл. 7: вратила спојнице [машине]; пољопривредне
машине; пољопривредне дизалице; елеватори
[лифтови]; машине за мешање; машине за мешање;
машине за мешање; машине за брање и кошење;
машине за пуњење флаша; машине за прање флаша;
машине за љуштење; винске пресе; current generators
струјни
генератори;
електричне
енергије;
распршивачи [машине]; машине за скупљање;
машине за прераду хране, електромеханичке; peeling
machines машине за сејање; машине за стругање
поврћа.
Кл. 19: паркети; прозорски рамови, неметални.
Кл. 29: екстракти алги за исхрану; gelatine желатин;
butter путер; путер крем; воће, конзервисано; џемови;
залеђено воће; raisins суво грожђе; конзервисано
поврће; кувано поврће; сушено поврће; уља за
исхрану; смрзнуто воће; кристализовано воће; воће,
кувано; воћни желе; воћна пулпа; месо; мермелада;
прерађен орах; коштано уље за; састојци за
припремање супе; парадајз пире; салате од поврћа;
свињска маст; салате од воћа; сок од парадајза за
кување; кора од воћа; алгинати за кулинарске
намене; млевени бадем; конзервисан пасуљ; воћни
чипс; воће конзервисано у алкохолу; воће у
конзерви; уштипци, крофне од кромпира; поврће у
конзерви; пахуљице од кромпира; пире од јабука;
компот од бруснице; тахини; грицкалице на бази
воћа; мусеви од поврћа; семенке, припремљене;
конзервисан бели лук; нискокалорични чипс од
кромпира;
нискокалорични хрскави кромпир;
компоти; парадајз пире; paste паста од поврћа; паста
од плавог патлиџана; аранжмани од обрађеног воћа;
кандирани ораси; зачињено коштуњаво воће;
зачињени ораси; лешници, припремљени; бобичасто
воће, конзервирано; лимунов сок за употребу у
кулинарству;
замрзнуто-сушено
поврће;
лиофилизовано поврће; дехидрисано поврће; кукуруз
шећерац, прерађен; намази на бази орашастих
плодова; кнедле на бази кромпира; пресована воћна
паста; поврће, прерађено; processed воће, прерађено;
рендани пржени кромпир; концентрати на бази
поврћа за кување; концентрати на бази воћа за
кување; намази на бази поврћа; јестиво цвеће,
сушено.
Кл. 31: морске алге, непрерађене, за људску или
животињску исхрану; орашасто воће, непрерађено;
дрвеће; стабла дрвећа; жбуње
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Кл. 37: чишћење унутрашњости зграда; грађевински
надзор; постављање кухињске опреме; рушење
објеката; заштита грађевина од влаге; изоловање
објеката; изнајмљивање машина за ископавање
[багера]; чишћење прозора прање возила; зидарство;
молерски
радови,
спољни
и
унутрашњи;
малтерисање; водоинсталатерске услуге; полирање
возила; заштита возила од корозије; услуге
сервисних станица за возила [бензинских пумпи];
оржавање возила; лакирање; чишћење возила; услуге
поправке возила у квару; зидарске услуге; пружање
информација у вези са изградњом; чишћење зграда
[спољних
површина];
вулканизација
гума
[поправка]; бушење бунара; изградња сајамских
штандова и продавница; пуњење батерија за возила;
балансирање гума.
(111) 81620
(181) 28.01.2031.
(210) Ж- 2021-134
(220) 28.01.2021.
( 551) Жиг гаранције
(151) 30.11.2021.
(732) Gradjanska inicijativa za razvoj sela Kladenac,
Djordja Milovanovica 5, 11250, Beograd-Cukarica, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.20; 05.05.20; 05.05.21; 27.01.12;
27.05.01; 29.01.15
(591) бела, жута, љубичаста, тамно црвена (бордо);
светло зелена, тамно зелена, црна; CMYK 44; 64; 0; 0;
CMYK 0; 14; 68; 0; CMYK 22; 100; 100; 20; CMYK 61;
11; 100; 9; CMYK 0; 0; 0; 100; CMYK 85; 36; 100; 30.
(526) „Free From Pesticides Residues“
(511) Кл. 29: Воће, конзервисано; воће конзервисано
у алкохолу; воће, кувано; воће, прерађено; воће у
конзерви; воћна пулпа; бадемово млеко; воћни желе;
воћни чипс; грашак, конзервирани; грицкалице на
бази воћа; гуакамол; ђумбир, конзервисани;
ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за
исхрану; екстракти алги за исхрану; залеђено воће;
замрзнуто-сушено поврће; зачињено коштуњаво
воће; јестиво цвеће, сушено; кандирани ораси;
кикирики, припремљен; кикирики путер; кисели
ђумбир; кисели краставац; кисели купус; кокосово
млеко; кокосова маст; кокосово млеко за кулинарску
употребу; кокосово уље за исхрану; кокосов путер;
кокос, осушени; компоти; компот од бруснице;
конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана
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паприка; конзервисана соја, за исхрану; конзервисан
бели лук; конзервисане печурке; конзервисано
поврће; конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ;
концентрати на бази воћа за кување; концентрати на
бази поврћа за кување; кора од воћа; краставчићи;
кристализовани ђумбир; кувано поврће; кукурузно
уље за исхрану; кукуруз шећерац, прерађен;
лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у
кулинарству; лук, конзервисан; маргарин; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; мермелада;
млевени бадем; млеко од кикирикија за кулинарске
сврхе; млеко од киририкија; морске (нори) алге,
конзервисане; мусеви од поврћа; намази на бази
орашастих плодова; намази на бази поврћа; напици
на бази бадемовог млека; напици на бази кокосовог
млека; напици на бази млека од кикирикија; напици
са бактеријама млечне киселине; нискокалорични
чипс од кромпира; овсено млеко; палмино уље за
исхрану; парадајз пире; паста од плавог патлиџана;
паста од поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за
кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано
млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу;
пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у
конзерви; препарати за супу од поврћа; прерађен
орах; пресована воћна паста; прстенови од лука
[поховани лук]; рендани пржени кромпир [hash
browns]; репино уље за исхрану; рибани кисели
купус; салате од воћа; салате од поврћа; семенке,
припремљене; смрзнуто воће; сојино млеко; сојино
уље за исхрану; сокови од поврћа за кување; сок од
парадајза за кување; суво грожђе; сунцокретове
семенке, припремљене; сунцокретово уље за
исхрану; сусамово уље за исхрану; сушено поврће;
тахини; тофу; тофу листићи; тофу пљескавице; уља
за исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље
палминих коштица за исхрану; урме; уштипци,
крофне од кромпира; фалафел; хумус; чипс од
кромпира; џемови.
Кл. 30: Алва; бадемово тесто; безглутенски хлеб;
бели лук у праху [зачин]; бибер; биљни препарати за
употребу као замена за кафу; брашно; брашно од
боба; брашно од кромпира; брашно од слачице;
брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; векне
хлеба; високопротеинске плочице од житарица;
воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; воћни
преливи [сосoви]; готови оброци од резанаца; гриз;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши];
замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији је
главни састојак тестенина; зачини; зачинска паприка;
зачински додаци; инстант пиринач; јестиви папир од
пиринча; јечмено брашно; какао; какао напици са
млеком; каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа;
кекс; кечап [сос]; киноа, прерађена; кнедле на бази
брашна; кокице; колачи; колачи од пиринча;
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колачићи од ђумбира; конзервисане баштенске траве
[зачини]; корнфлекс; коштуњаво воће са чоколадним
преливом; коштуњаво воће у праху; крекери;
кроасани; кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни
гриз; кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума;
кус-кус; ланено семе за кулинарску употребу [зачин];
макарони; макарунси; макарунси од кокоса; маринаде;
марципан; меласа за исхрану; мисо; млевени ђумбир;
млевени јечам; млевени кукуруз; млевени овас; мусли;
намази на бази чоколаде; напици на бази камилице;
напици од чаја; немедицински биљни чајеви;
непржена кафа; нугат; овсене пахуљице; овсено
брашно; ољуштени јечам; ољуштени овас; онигири;
орашчићи; палмин шећер;паста од ђумбира [зачин];
пељмени; песто; пецива; пикалили; пимент; пиринач;
пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани
крекери; пите; пића на бази какаоа; пића на бази кафе;
пића на бази чоколаде; плочице од житарица;
посластице од кикирикија; пралине; прекрупа за
људску исхрану; преливи за салату; препарати од
житарица; прерађено семе за употребу као зачин;
припремљени пиринач умотан у морску траву;
природни
заслађивачи;
пролећне
ролнице;
профитероле; пшеничне клице за људску исхрану;
пшенично брашно; равиоли; рамен; резанци; релиш
[додатак јелу]; саго; семе аниса; семе звездастог
аниса; сендвичи; сенф; сирће; сируп од агаве
[природни заслађивач]; ситни колачи; скроб за јело;
слад за људску исхрану; сладни бисквити; сладни
екстракти за храну; слатке земичке, колачићи; слатки
корен [слаткиши]; слаткиши; слаткиши од бадема;
слаткиши од пеперминта; смесе за тесто; соба
резанци; сојино брашно; сорбеи [ледени]; сосови
[додаци храни]; сосови за месо [умаци]; сосови за
тестенине; сос од бруснице [зачин]; сос од јабука
[зачин]; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово семе
[зачин]; табуле, либанска салата; тако; тамарин
[зачин]; тапиока; тарт [слатка пита без горње коре];
тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива;
тесто, полупрерађен производ; тортиље; удон резанци;
умак од парадајза; умак, сос од соје; фондани
[слаткиши]; хариса [зачин]; хељда, прерађена; хлеб;
хлеб без квасца; хлебне мрвице; храна на бази овса;
цветови или лишће као замена за чај; цикорија [замена
за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; чатни
[додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од
житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни
украси за торте; чололадни намази који садрже
орашасте плодове; шафран [зачин]; шећер; шпагети;
штапови од слатког корења [посластица].
Кл. 31:
Агруми [јужно воће], свежи; алге,
непрерађене, за људску или животињску исхрану;
алое вера биљке; аранжмани од свежег воћа;
артичоке, свеже; бадем [воће]; бели лук, свеж; бибер
[биљка]; бобичасто воће, свеже; брашно за
животиње; брашно од кикирикија за животиње;
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брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно од
семена лана за исхрану животиња; бундеве, свеже;
винова лоза; воће, свеже; гљиве, свеже; грашак,
свеж; грожђе, свеже; ђумбир, свеж; зелена салата,
свежа; зобена крупица за живину; зрна соје, свежа;
зрневље [житарице]; јестиво семе лана, непрерађено;
јестиво цвеће, свеже; јестив сусам, непрерађен;
јечам; канабис биљке; канабис, непрерађен; каша од
мекиња за исхрану животиња; кестен, свеж;
кикирики, свеж; киноа, непрерађена; кокос; кокосов
орах, сиров; копра; коприва; корен цикорије; корење
за исхрану животиња; краставци, свежи; кромпир,
свеж; кукуруз; кукурузна сточна погача; ланено
брашно [сточна храна]; ланено семе за исхрану
животиња; лешник, свеж; лимун, свеж; луковице;
љуска кокосовог ораха; маслине, свеже; мекиње;
непрерађени клипови кукуруза шећерца [ољуштени
или неољуштени]; нус-производи прераде житарица
за исхрану животња; овас [зоб]; орах биљке коле;
орашасто воће, непрерађено; остаци воћа [комина];
остаци након прераде шећерне трске [сировина];
отпади од дестилације за животињску конзумацију;
палме [лишће палминог дрвета]; пасуљ, свеж;
пиринач, непрерађен; погача од уљане репице за
стоку; погаче од кикирикија за животиње;
поморанџе, свеже; празилук, свеж; пшеница;
пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара,
свежа; раж; репа, свежа; рогач, сиров; свеже поврће;
семе житарица, непрерађено; семе за животињску
конзумацију; сено; слад за врење и дестилацију;
слама [сточна храна]; смрекине бобице; сочиво,
свеже; спанаћ, свеж; стајска храна за животиње;
сточна храна; сточне погаче; тартуфи, свежи;
тиквице, свеже; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне
шишарке; храна за животиње; цикорија, свежа; црни
лук, свеж; шећерна трска.
Кл. 32: Seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви,
безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића;
безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића од
сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти;
безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
напици са укусом кафе; безалкохолни напици са
укусом чаја; воде [пића]; воћни нектар [безалкохолни];
воћни сокови; газирана вода; екстракти хмеља за
производњу пива; јечмено вино [пиво]; квас; коктели,
безалкохолни; коктели на бази пива; лимунаде;
минерална вода [пиће]; напици на бази пиринча, који
нису замена за млеко; напици од соје, осим замена за
млеко; пиво; пивски слад; радлер; сирупи за лимунаде;
сирупи за пића; сладно пиво; сладовина; смутис
[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода;
сокови од поврћа [пића]; сок од јабуке, безалкохолни;
сок од парадајза [пиће]; стоне воде; шербети [пића];
шира; шира [неферментисана].
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Кл. 33: Алкохолна пића, изузев пива; алкохолна
пића која садрже воће; алкохолна пића на бази
шећерне трске; алкохолни екстракти; алкохол од
пиринча; анисет [ликер]; аперитиви; арак; битери
[горка алкохолна пића]; бренди; вино; виски; водка;
воћни екстракти, алкохолни; дестилована алкохолна
пића на бази житарица; дестилована пића; дигестиви
[ликери и жестока пића]; жестока пића; јабуковача;
киршч, вишњевача; крушковача; куракао; ликери;
ликер од аниса; ликер од пеперминта; пикет;
помешана алкохолна пића, која нису на бази пива;
рум; саке; џин.
(111) 81621
(210) Ж- 2021-870

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
(540)

XENERGY DIESEL
(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. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања апарата за точење горива и течног
нафтног гаса; вађење руде, бушење нафте и гаса.
(111) 81623
(210) Ж- 2021-27

(181) 12.01.2031.
(220) 12.01.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) RAIL TRANSPORT LOGISTIC DOO,
Шпанских бораца 48/11, Нови Београд-Београд, RS
(540)

(531) 25.07.21; 26.02.08; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.04;
27.05.17
(511) Кл. 39: железнички транспорт.
(531) 01.15.11; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 29:
спремљене грицкалице које се
примарно састоје од кромпира, коштуњавог воћа,
коштуњавих производа, семенки, воћа или других
биљних материјала или њихових комбинација,
укључујући чипс од кромпира, грицкалице од
свињетине, грицкалице од говедине, грицкалице од
соје.
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) 81622
(210) Ж- 2020-1736

(181) 09.10.2030.
(220) 09.10.2020.
(151) 30.11.2021.
(732) Кнез Петрол д.о.о. Београд, Царице Јелене 28,
11000, Београд-Земун, RS
ЗИС / RS / IPO

(111) 81624
(210) Ж- 2021-1061

(181) 14.06.2031.
(220) 14.06.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Falkenstein DOO Prijepolje, Пионирска б.б.,
Коловрат, 31300, Пријепоље, RS
(540)

Fruit Fairy
(511) Кл. 29: воће, конзервисано; џемови; залеђено
воће; смрзнуто воће; кристализовано воће; воће,
кувано; воћни желе; воћна пулпа; желе за исхрану;
мермелада; воћни чипс; воће конзервисано у
алкохолу; воће у конзерви; грицкалице на бази воћа;
компоти; аранжмани од обрађеног воћа; зачињено
коштуњаво воће; бобичасто воће, конзервирано;
воће, прерађено; концентрати на бази воћа за кување.
Кл. 30: слаткиши; воћни желе [слаткиши]; глазуре за
колаче; воћни преливи [сосови]; воћне посластице.
Кл. 31:
воће, свеже; остаци воћа [комина].
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти, безалкохолни
воћни напици, безалкохолни приправци за прављење
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Ж
напитака, безалкохолни концентрати за прављење
напитака, воћни сокови, сирупи за пића,
безалкохолна пића, воћни нектар [безалкохолни],
смутис [кашасти напици од воћа или поврћа], сок од
јабуке, безалкохолни, освежавајућа безалкохолна
пића, безалкохолна пића од сушеног воћа.
(111) 81625
(210) Ж- 2021-934

(181) 25.05.2031.
(220) 25.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13, 22310,
Шимановци, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

NATURAL VIBES
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; лед.
(111) 81626
(210) Ж- 2021-935

(181) 25.05.2031.
(220) 25.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13, 22310,
Шимановци, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 29.01.07
(591) браон.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
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Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; лед.
(111) 81627
(210) Ж- 2021-984

(181) 01.06.2031.
(220) 01.06.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Зоран Костић and Небојша Антонијевић,
Милентија Поповића бр. 18, 11000, Београд, RS i
Сувоборска бр. 18, 110000, Београд, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

PARTIBREJKERS
(511) Кл. 9:
лп плоче; грамофонске плоче;
грамофонске плоче са музичким садржајем; дискови
за снимање звука; компакт-дискови за складиштење
звука; тонски носачи звука; компакт дискови, двд и
други дигитални носачи података; дигитална музика
која се може преузети; мелодије звона, слике и
музика који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; звуци звона
за телефоне који се могу преузети; мелодије за
мобилне телефоне које се могу преузимати;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; навлаке за уређаје за
складиштење музике; навлаке за портабл уређаје за
репродукцију музике; навлаке за мобилне телефоне;
футроле за телефоне; футроле за уређаје за
складиштење музике; торбе за портабл уређаје за
репродукцију музике; торбице за мобилне телефоне
од тканине или текстилног материјала.
Кл. 15: гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре;
жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте;
музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке инструменте.
Кл. 16: књиге; књиге са песмама или нотама; образовне
књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама;
књижице; музичке партитуре у штампаном облику;
обележивачи за књиге;штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области музичког
образовања; штампане лекције; штампане музичке
партитуре; штампане награде; штампане периодичне
публикације о музици; штампане позивнице; штампане
публикације; штампани календари; штампани леци;
штампани материјали за подучавање; штампани
материјал са аутограмима; штампани промотивни
материјали; штампани флајери; штампа у виду
фотографија монографије; новине; приручници;
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часописи [публикације]; честитке, разгледнице;
музичке честитке, разгледнице; музички магазини;
програми дешавања као сувенири; проспекти;
портрети; постери; слике; урамљени постери;
разгледнице; фотографије са аутограмима; фотографије
штампане; кутије за чување фотографија; налепнице;
налепнице које се наносе пеглом; зидни календари;
графичке репродукције; летци, флајери; бележнице;
блокови за цртање; свеске; радне свеске са вежбама;
дечије радне свеске; футроле за свеске; вежбанке;
омотачи за вежбанке; нотеси; лични планери;
дневници; роковници; илустровани нотеси; карте;
картонске или папирне кутије за поклоне; инструменти
за писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке;натписи од папира или картона.
Кл. 25: капе са штитником; јакне [одећа]; одећа,
обућа, покривала за главу; мајице; дукс мајице;
мајице са штампом; знојнице за главу; капе; кожне
јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу;
поткошуље; прслуци; рукавице [одећа].
Кл. 41: организовање такмичења [образовних или
забавних]; продукција и објављивање музике; услуге
снимања музике; услуге снимања видео садржаја;
стављање на располагање објеката за студијско
снимање; продукција плоча; организовање догађаја
из области културе; организовање наступа из
области културе; организовање догађаја из области
културе у добротворне сврхе; организовање
такмичења
и
свечаности
доделе
награда;
организација и представљање приредби, такмичења,
игара, концерата и забавних догађаја; организовање
церемоније доделе награда у забавне сврхе;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; омогућавање коришћења
простора и опреме за извођење музике; издавање
календара; издавање књига; издавање партитура;
издавање приручника; издавање аудио књига;
издавање електронских публикација; издавање
интернет часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање текста песама у облику
књиге; издавање текста песама у форми партитуре;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; изнајмљивање плоча или магнетних трака
са снимљеним звуком; приказивање и изнајмљивање
снимака звука и слике; подучавање у области
музике; обука из области музике и забаве; пружање
информација, коментара и чланака у области музике
путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.
(111) 81628
(210) Ж- 2021-253

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.,
NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, ,
GUANGDONG PROVINCE, CN
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 28.03.00
(511) Кл. 29: уља за исхрану; сусамово уље за
исхрану; јестиве масти; сунцокретово уље за
исхрану; репино уље за исхрану; кукурузно уље за
исхрану; маслиново уље за исхрану; конзервисано
поврће; кисели краставац; ферментисани тофу;
конзервисана паприка; концентрати за бујон;
живина, која није жива; намирнице на бази рибе;
грицкалице претежно од воћа и поврћа; тахини
(паста од сусама); поврће у конзерви; екстракти алги
за исхрану; прерађен орах; штапићи од тофуа; јаја;
путер; млеко; сушене јестиве гљиве; желатин;
обрађени бетел ораси; црева за кобасице, природна
или вештачка.
Кл. 30: умак, сос од соје; сирће; сос од острига
[зачин]; паста од соје; пилећа есенција у праху
[зачини]; моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау
[зачин]; препарати за учвршћивање павлаке и шлага;
зачини; чијоу (сос од црног пасуља); глутен
припремљен као храна; зачински додаци; зачински
сус; додаци јелима; сосови [додаци храни]; сосови за
месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со;
бели шећер; браон шећер; кристализовани камени
шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од
житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени
резанци; резанци; инстант резанци; инстант пиринач;
ручак за понети који се састоји од пиринча, са
додатком меса, рибе или поврћа; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за
јело; напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису
етарска уља; средства за омекшавање меса за
употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу;
чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.
Кл. 33: алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча;
воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев
пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино;
алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано
алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.
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Ж
(111) 81629
(210) Ж- 2021-252

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.,
NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, ,
GUANGDONG PROVINCE, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 28.03.00
(511) Кл. 29: уља за исхрану; сусамово уље за
исхрану; јестиве масти; сунцокретово уље за
исхрану; репино уље за исхрану; кукурузно уље за
исхрану; маслиново уље за исхрану; конзервисано
поврће; кисели краставац; ферментисани тофу;
конзервисана паприка; концентрати за бујон;
живина, која није жива; намирнице на бази рибе;
грицкалице претежно од воћа и поврћа; тахини
(паста од сусама); поврће у конзерви; екстракти алги
за исхрану; прерађен орах; штапићи од тофуа; јаја;
путер; млеко; сушене јестиве гљиве; желатин;
обрађени бетел ораси; црева за кобасице, природна
или вештачка.
Кл. 30: умак, сос од соје; сирће; сос од острига
[зачин]; паста од соје; пилећа есенција у праху
[зачини]; моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау
[зачин]; препарати за учвршћивање павлаке и шлага;
зачини; чијоу (сос од црног пасуља); глутен
припремљен као храна; зачински додаци; зачински
сус; додаци јелима; сосови [додаци храни]; сосови за
месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со;
бели шећер; браон шећер; кристализовани камени
шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од
житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени
резанци; резанци; инстант резанци; инстант пиринач;
ручак за понети који се састоји од пиринча, са
додатком меса, рибе или поврћа; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за
јело; напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису
етарска уља; средства за омекшавање меса за
употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу;
чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.
Кл. 33: алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча;
воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев
пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино;
алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано
алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.
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(111) 81630
(210) Ж- 2021-1059

(181) 14.06.2031.
(220) 14.06.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 05.07.13; 05.07.22; 11.03.02; 11.03.06;
25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, зелена, браон, жута, бела, наранџаста.
(511) Кл. 32: воћни сокови и воћни напици.
(111) 81631
(210) Ж- 2021-784

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) N.E.T. Co. United S.A., Vistra Corporate Services
Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, VG
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 34: цигарете; филтери за цигарете; папир
за цигарете; наставци за уста за употребу са
цигаретама; цигарете које садрже замене за дуван (не
у медицинске сврхе); електронске цигарете; орални
вапоризери за пушаче; пепељаре за пушаче; упаљачи
за пушаче.
(111) 81632
(210) Ж- 2021-366

(181) 04.03.2031.
(220) 04.03.2021.
(151) 30.11.2021.
ЗИС / RS / IPO
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(732) РЕВИТА д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 125А,
спрат 7, стан А71, 11070, Нови Београд, RS
(540)

REVITA
(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) 81633
(210) Ж- 2021-901

(181) 19.05.2031.
(220) 19.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Борис Стојановић, Партизанска 37,
Смедерево, RS
(540)

Ж
(732) Kapitalac DOO BEOGRAD, Алексе
Ненадовића 19-23, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Томић, Краља Милана 33/6,
Београд
(540)

(531) 03.06.06; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.17
(511) Кл. 35:
оглашавање; рекламирање.
Кл. 41:
услуге ноћних клубова (забава).
Кл. 43: услуге ресторана; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге снек-барова; услуге
барова; услуге кафеа; услугекафетерија; услуге
кантина; услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 81636
(210) Ж- 2021-395

(181) 08.03.2031.
(220) 08.03.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) BT Winery DOO, Кнеза Милоша б.б.,
22324, Бешка, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 81634
(210) Ж- 2021-1057

(181) 11.06.2031.
(220) 11.06.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) MASTER FOOD DOO, Јеловогорска 7,
31000, Ужице, RS
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, зелена, светлозелена.
(511) Кл. 29: конзервирано,замрзнуто и сушено воће.
Кл. 30: јестиво замрзнуто воће.
(111) 81635
(210) Ж- 2021-185

ЗИС / RS / IPO

(531) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.17; 24.01.18; 24.09.05;
24.09.21; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива.
(111) 81637
(210) Ж- 2021-1045

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Радисав Родић, Пут за Равни гај 13,
Београд, Рипањ, RS
(540)

(181) 04.02.2031.
(220) 04.02.2021.
(151) 30.11.2021.
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Ж
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00
(511) 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.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(111) 81638
(210) Ж- 2021-106

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) BAZZAR MARKETPLACE DOO BEOGRADVRAČAR, Краља Милана 33, Београд, RS
(740) Адвокат Марко Јојић, Краља Милана 33/6,
Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 41: обука; услуге разоноде.
(111) 81639
(210) Ж- 2021-880

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) МАРИЈА ТОТX, Достојевског 015/1, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Адвокат Дубравка Вуковић, Железничка 32,
21000, Нови Сад
(540)

(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.06; 24.17.25; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, небо плава.
(511) Кл. 29: бадемово млеко; воће, прерађено;
воћни чипс; грицкалице на бази воћа; замене за
млеко; зачињено коштуњаво воће; кандирани ораси;
кикирики, припремљен; кикирики путер; лешници,
припремљени; мермелада; млеко од киририкија;
намази на бази орашастих плодова; напици на бази
бадемовог млека; напици на бази млека од
кикирикија; овсено млеко; пиринчано млеко;
прерађен орах; сојино млеко; тахини; хумус; џемови.
Кл. 30: бадемово тесто; безглутенски хлеб; вафел
производи; високопротеинске плочице од житарица;
воћне посластице; грицкалице на бази житарица;
грицкалице на бази пиринча; десерти у облику муса
[слаткиши]; какао напици са млеком; кекс; колачи; колачи
од пиринча; коштуњаво воће са чоколадним преливом;
коштуњаво воће у праху; крекери; намази на бази
чоколаде; мусли; нугат; пиринчани крекери; пића на бази
какаоа; пића на бази чоколаде; плочице од житарица;
посластице од кикирикија; пралине; ситни колачи;
сладолед; слатке земичке, колачићи; слаткиши; слаткиши
од бадема; храна на бази овса; чоколада; чоколадни
мусеви; чололадни намази који садрже орашасте плодове.
Кл. 43: декорисање колача; декорисање хране;
информације и савети у вези са припремањем
оброка; кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
ресторана; услуге снек-барова.
(111) 81641
(210) Ж- 2021-487

(181) 19.03.2031.
(220) 19.03.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) ECOPELL-Branimir Tankosić PR Samostalna
proizvodno trgovinska uslužna radnja ECOPELL
Guča, Проте Гучанина 9, 32230, Гуча, RS
(540)
(531) 24.09.06; 24.09.11; 26.01.06; 26.11.01; 29.01.02
(591) златна.
(511) Кл. 18: футроле од коже или вештачке коже.
(111) 81640
(210) Ж- 2021-1048

(181) 11.06.2031.
(220) 11.06.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Наташа Бузуровић предузетник, Булевар
Арсенија Чарнојевића 159, 11070, Београд, RS
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(591) светлоплава-CMYK 88,51,0,0< RGB-#0073BB.
(511) Кл. 6: грађевински материјали од метала; греде над
вратима и прозорима, металне; делови за врата од
метала; делови од метала за грађевине; делови од метала
за прозоре; жалузине од метала; звекири за врата,
метални; знаци од метала, несветлећи и немеханички;
индентификационе плочице од метала; капци, затварачи,
од метала; карике од метала за кваке; крилни прозори од
метала; кровне конструкције од метала; кровни опшиви
од лима; метална клизалишта [конструкције]; металне
етикете; металне зидне оплате за грађевинарство;
металне прозорске ременице; металне шарке за велика
врата; метални граничници за прозорске оквире; метални
затварачи врата, неелектрични; метални затварачи за
прозоре; метални комарници; метални механизми за
затварање прозора, неелектрични; оквири грађевинских
конструкција од метала; окови за врата; окови за
прозоре; прозори од метала; рамови за прозоре од
метала; рамови за грађевинарство од метала; рамови,
кућишта, за врата од метала.
Кл. 19: греде изнад врата, које нису од метала; гредице
[столарија]; жалузине, неметалне; круте цеви, неметалне,
за грађевинарство; материјали за ојачавање, неметални,
за грађевине; неметалне цеви за вентилационе и
климатизационе инсталације; неметални рекламни
стубови; носачи, неметални, за грађевинарство; облоге,
неметалне, за грађевинарство; оквири грађевинских
конструкција,
неметални;
прозори,
неметални;
прозорски рамови, неметални; профилисано дрво;
рамови за врата, неметални; рамови за прозоре,
неметални; рамови за стакленике и пластенике,
неметални; сигналне табле, неметалне, које нису
светлеће ни механичке; стругана дрвна грађа; стубови,
неметални; стубови, неметални, за грађевинарство;
украсни рељефни венци за грађевине, неметални.
Кл. 20: водилице, неметалне, за клизна врата;
граничници за врата, неметални и не од гуме;
затварачи крила, неметални, за прозоре; опрема за
прозоре, неметална; прозорске ременице, неметалне;
унутрашње прозорске ролетне [намештај].
(111) 81642
(210) Ж- 2021-546

(181) 29.03.2031.
(220) 29.03.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) Милош Пурковић, Нехруова 119/24, 11000,
Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 17.01.07; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.02; 29.01.08
(591) црна, жута.
(511) Кл. 35: услуге продаје на мало цигарета, дувана,
цигарилоса, пушачких реквизита, електронских
цигарета, новина, штампаних материјала, коверти, хране,
безалкохолних пића, алкохолних пића, кафе,
кондиторских производа, играчака, батерија, школске
опреме, компакт дискова, тоалетних потрепштина;
канцеларијски послови; сортирање разних производа, за
рачун трећих лица, искључујући њихов транспорт, како
би се потрошачима омогућило лакше разгледање и
куповина тих производа; услуге оглашавања, маркетинга
и промоције; уређење излога; презентација робе,
изнајмљивање огласног простора. Кл. 39: испорука
пошиљки, паковање робе, истовар терета, испорука робе,
складиштење робе, услуге комерцијалног превоза терета,
транспортне услуге, достава новина, достављање штампе
паковање и складиштење робе.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, услуге
снек-барова.
(111) 81643
(210) Ж- 2021-790

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) NOVA BEBE D.O.O. NOVA PAZOVA,
Младена Стојановића 29, 22330, Нова Пазова, RS
(740) Адвокат Лука Обрадовић, Милоша Савчића
8/3, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) розе, бела.
(511) Кл. 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.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено
или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла;
стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
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Ж
(111) 81644
(210) Ж- 2021-988

(181) 28.05.2031.
(220) 28.05.2021.
(151) 30.11.2021.
(732) SMGS DOO NOVI SAD, Гаврила Принципа 11,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Рајко Марић, Булевар ослобођења 78,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, црна.
(511) Кл. 6: жалузине од метала; клапне од метала;
вентили од метала, који нису делови машина;
металне украсне решетке; цеваста роба од метала;
металне спојнице за причвршћивање цеви;
грађевински метални панели; метални цевоводи за
инсталацију
вентилације
и
климатизације.
Кл. 9: апарат за регулисање топлоте; термостати;
индикатори температуре.
Кл. 11: инсталације за климатизацију; инсталације за
филтрирање
ваздуха;
вентилатори
[за
климатизацију]; апарати за грејање; инсталације за
грејање; котлови за грејање; апарати за грејање на
чврста, течна или гасна горива; апарати за грејање,
електрични; радијатори за централно грејање;
овлаживачи за радијаторе централног грејања; грејна
тела; клима уређаји; апарати и машине за хлађење;
радијатори, [грејни]; апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; инсталације и машине за
хлађење; опрема и инсталације за хлађење;
пригушивачи [за пару]; калемови, намотаји [делови
инсталација за дестилацију, грејање или хлађење];
фенови [делови инсталација за климатизацију];
инсталације
и
апарати
за
вентилацију
[климатизацију]; пумпе за грејање; соларни топлотни
колектори [за грејање]; грејни и расхладни апарати
за точење топлих и хладних напитака.
(111) 81645
(210) Ж- 2021-1019

(181) 07.06.2031.
(220) 07.06.2021.
(151) 01.12.2021.
(732) KEPRO S.P.A., Via Chiese 13, 25015
DESENZANO DEL GARDA (BS), IT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(531) 01.01.25; 24.17.25; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, бела, црна.
(511) Кл. 3: сапун; парфимеријски производи и
мириси; козметички производи и козметички
препарати; лосиони за негу косе; препарати за
чишћење тела и негу лепоте; препарати против
знојења; препарати за шминкање; козметичке креме;
креме за сунчање; лосиони за сунчање; марамице за
лице натопљене козметичким средствима; памучни
јастучићи натопљени препаратима за уклањање
шминке; препарати за уклањање шминке; лоптице од
вате за козметичке потребе; ватирани штапићи за
козметичке сврхе; козметички препарати за
мршављење, осим за употребу у медицини; средства
за чишћење зуба [пасте, гелови, течности];
декоративне налепнице за нокте; потпури [мириси];
камен пловућац; шампони; камен за бријање
[антисептички]; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; декоративне налепнице за
козметичку употребу; препарати за чишћење и
мирисни препарати; производи за чишћење.
Кл. 5: фармацеутски препарати; додаци исхрани;
витаминско минерални додаци исхрани; медицинске
креме за тело; медицинске масти; медицинске креме;
препарати за купање за медицинске сврхе;
медицинске креме за кожу; медицински лосиони за
кожу; дезинфекциона средства; санитарни препарати
и артикли; хигијенски препарати и артикли;
дезинфекциона средства и антисептици; медицински
сапуни, сапуни за дезинфекцију и детерџенти;
препарати за дезинфекцију руку.
Кл. 35:
продаја (за трећа лица) сапуна,
парфимеријских производа и мириса, козметичких
производа и козметичких препарата, лосиона за негу
косе, препарата за чишћење тела и негу лепоте,
препарата против знојења, препарата за шминкање,
козметичких крема, крема за сунчање, лосиона за
сунчање,
марамица
за
лице
натопљених
козметичким средствима, памучних јастучића
натопљених препаратима за уклањање шминке,
препарата за уклањање шминке, лоптица од вате за
козметичке потребе, ватираних штапића за
козметичке сврхе, козметичких препарата за
мршављење, осим за употребу у медицини, средстава
за чишћење зуба [пасте, гелови, течности],
декоративних налепница за нокте, потпурија
[мириса], камена пловућца, шампона, камена за
бријање [антисептичких], тоалетних производа
[средстава за личну хигијену], декоративних
налепница за козметичку употребу, препарата за
чишћење и мирисних препарата, производа за
чишћење, фармацеутских препарата, додатака
исхрани, витаминско минералних додатака исхрани,
медицинских крема за тело, медицинских масти,
медицинских крема, препарата за купање за
ЗИС / RS / IPO
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медицинске сврхе, медицинских крема за кожу,
медицинских лосиона за кожу, дезинфекционих
средстава, санитарних препарата и артикала,
хигијенских препарата и артикала, дезинфекционих
средстава и антисептика, медицинских сапуна,
сапуна за дезинфекцију и детерџената и препарата за
дезинфекцију руку.
Кл. 44: услуге салона лепоте и услуге фризерских
салона.
(111) 81646
(210) Ж- 2021-933

(181) 25.05.2031.
(220) 25.05.2021.
(151) 02.12.2021.
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts corporation),
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

QFITLIA
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за превенцију и
лечење кардиоваскуларних болести и болести
централног
нервног
система;
фармацеутски
препарати за лечење канцера, тром бозе и
респираторних болести; фармацеутски препарати за
лечење ретких поремећаја крви; фармацеутски
препарати за превенцију и третман инфективних
болести, нарочито вирусних и бактеријских
инфекција.
(111) 81647
(210) Ж- 2020-1979

(181) 13.11.2030.
(220) 13.11.2020.
(151) 02.12.2021.
(732) Medisana Trade d.o.o., Јеврејска 13,
11000, Београд, RS
(740) Бранка Марковић, Радослава Грујића 8,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 05.03.15; 06.01.01; 26.01.14; 26.01.15;
26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) жута, тамно плава, светло плава, бела, светло
сива, светло зелена, тамно зелена.
(511) Кл. 3: козметичка уља за кожу; креме, уља,
лосиони и препарати за чишћење и хидратацију;
креме, уља, лосиони, спрејеви и балзами за
козметичке потребе; топикални лосиони, креме и
уља за кожу и тело за козметичку употребу;
козметичке креме за негу коже; козметичке креме за
ЗИС / RS / IPO

Ж
негу тела; козметичке креме и лосиони; креме за кожу
за козметичке потребе; креме за лице и тело за
козметичке потребе; козметичке креме и лосиони за
негу лица и тела; млеко, гелови, лосиони и креме за
скидање шминке; козметичке креме, млека, лосиони,
гелови и пудери за лице, руке и тело; балзами, осим за
медицинске сврхе; емулзије за тело; емулзије за тело за
козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за негу
коже; козметички гелови; гелови за козметичку
употребу; хидратантне креме, лосиони и гелови;
хидратантни гелови [козметички]; гелови за купаље и
туширање, нису за медицинске потребе; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу; козметичке
креме и гелови за лице, руке и тело; млеко за тело;
млеко за хидратацију; козметички производи у облику
млека, лосиона и емулзија; тоници за кожу; лосиони за
тело; козметички производи у облику лосиона; лосиони
за купање за козметичке потребе; лосиони за лице и
тело; лосиони за козметичку употребу; лосиони за
хидратацију коже [козметички]; уља и лосиони за
масажу; лосиони за лице и негу тела за козметичке
потребе; парфимеријски производи, етарска уља,
козметички производи, лосиони за косу; сва наведена
роба произведена је од биљака које су са Алпских
планина.
(111) 81648
(210) Ж- 2021-772

(181) 29.04.2031.
(220) 29.04.2021.
(151) 02.12.2021.
(732) ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS
LIMITED, 21/F, China Building, No. 29 Queen's Road
Central, Hong Kong, HK
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.15
(511) Кл. 16: папир, картон и канцеларијски прибор;
папир за штампање, папир за писање и цртање,
папир за писаће машине, картон од белог папира,
папир за разгледнице, папирни убруси, папир за
копирање, папир за факсимил апарате, папир за
писма, блокови за белешке, папири у листовима,
свеске, бележнице за скицирање, коверте, књиге за
рачуноводство, ишпартани папир , џепни нотеси,
папирни подсетници, папири и материјали за
умотавање и паковање; папирне марамице.
(111) 81649
(210) Ж- 2021-668

(181) 16.04.2031.
(220) 16.04.2021.
(151) 06.12.2021.
151

Ж
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE
PAKOVANJA TERRA PRODUCTION DOO
INĐIJA, Војводе Путника 78, Инђија, RS
(740) Александра Вуковић, Краљице Наталије 46/16,
Београд
(540)
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(591) љубичаста, розе, жута, бела, светло љубичаста,
црна.
(511) Кл. 32: безалкохолна пића; пиво, але на бази
ђумбира; пиво од ђумбира; безалкохолни воћни
напици; воћни сокови; сокови од поврћа (пића);
аперитиви безалкохолни; коктели безалкохолни;
коктели на бази пива; освежавајућа безалкохолна
пића.
Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића
која садрже воће.
(111) 81651
(210) Ж- 2020-2340

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 06.12.2021.
(732) DELFI KNJIŽARE DOO Beograd, Ресавска
33, Београд, RS
(540)

(531) 02.01.04; 10.03.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) плава, црна, браон, беж, бела.
(511) Кл. 32: безалкохолна пића; пиво, але на бази
ђумбира; пиво од ђумбира; безалкохолни воћни
напици; воћни сокови; сокови од поврћа (пића);
аперитиви безалкохолни; коктели безалкохолни;
коктели на бази пива; освежавајућа безалкохолна пића.
Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића
која садрже воће.
(111) 81650
(210) Ж- 2021-670

(181) 16.04.2031.
(220) 16.04.2021.
(151) 06.12.2021.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE
PAKOVANJA TERRA PRODUCTION DOO
INĐIJA, Војводе Путника 78, Инђија, RS
(740) Александра Вуковић, Краљице Наталије 46/16,
Београд
(540)

(531) 01.15.21; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 16: папир; огласни панои од папира или
картона;
бележнице,
нотеси;
документација
(канцеларијска); слике (урамљене или неурамљене);
оловке; нотеси; папир за паковање.
Кл. 25: обућа; капе; панталоне; доњи веш; чарапе;
одећа; комплети (одевни); сукње.
Кл. 35: лепљење огласа; лепљење огласа (плаката);
ширење рекламног садржаја; презентација робе;
испорука узорака; издавање рекламних текстова;
оглашавање; оглашавање (рекламирање) путем
радија; телевизијске рекламе; уређивање излога;
организовање лзложби за привредне или рекламне
потребе; презентација производа у свим медијима
(средствима комуникације) у сврху продаје на мало;
савети за потрошаче (пружање комерцијалних савета
и информација потрошачима); спонзори (тражење
спонзора) маркетинг.
Кл. 45: услуге онлајн друштвених мрежа доступних
преко мобилних апликација које се могу преузети.
(111) 81652
(210) Ж- 2021-1073

(531) 02.03.04; 10.03.07; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.05;
29.01.06; 29.01.08

152

(181) 16.06.2031.
(220) 16.06.2021.
(151) 06.12.2021.
(732) INAGRO DOO BEOGRAD-SURČIN, Мите
Бињаша 4а, 11000, Београд, RS
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(740) Адвокат Бошко Ристић, Седмог јула 15,
18000, Ниш
(540)

Ж
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

DABINOT
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 81656
(210) Ж- 2021-620

(531) 03.04.13; 25.03.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 29: месо и месне прерађевине, а нарочито
печеница, пaнчета, врат и пршут.
(111) 81653
(210) Ж- 2021-771

(181) 29.04.2031.
(220) 29.04.2021.
(151) 07.12.2021.
(732) ZAVOD ZA PROUČAVANJE KULTURNOG
RAZVITKA, Риге од Фере бр. 4, 11000, Београд, RS
(740) Николић-Јовановић Драгана, Смиљанићева 29,
11000, Београд
(540)

BEOGRADSKI KONTRAPUNKT
(511) Кл. 38:
телекомуникације; услуге
телеконференција;
услуге
видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спростске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживања
и пројектовање у вези наведених услуга.
(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 07.12.2021.
(732) DUPONT ELECTRONICS INC., 974 Centre
Road, Wilmington, Delaware 19805, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(181) 07.04.2031.
(220) 07.04.2021.
(151) 08.12.2021.
(732) Denali Therapeutics Inc., 161 Oyster Point
Boulevard, South San Francisco, California 94080, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

DENALI
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за дијагностиковање
и
лечење
неуродегенеративних
обољења.
Кл. 42:
научна истраживања; фармацеутска
истраживања; медицинска истраживања; техничке
консултације и развој производа за друге у области
фармације; услуге у области откривања лекова.
(111) 81657
(210) Ж- 2021-213

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 08.12.2021.
(732) evozilo d.o.o., Стојана Аралице147,
11000, Београд, RS
(540)

(111) 81654
(210) Ж- 2021-452

ARTISTRI
(511) Кл. 2:
штампарско мастило; мастило за
дигиталне штампаче текстила и инкјет штампаче.
(111) 81655
(210) Ж- 2021-1157
(732) Novartis AG, 4002, Basel, CH
ЗИС / RS / IPO

(181) 30.06.2031.
(220) 30.06.2021.
(151) 08.12.2021.

(531) 26.01.18; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.04
(591) плава, тиркизно плава.
(511) Кл. 6: преносиве грађевине [конструкције],
металне; сигурносне касе [металне или неметалне].
Кл. 42:
дизајнирање рачунарског софтвера;
изнајмљивање
рачунарског
софтвера;
развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; одржавање
рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског
софтвера; софтвер у виду сервиса [SaaS].
(111) 81658
(210) Ж- 2021-1097

(181) 18.06.2031.
(220) 18.06.2021.
(151) 09.12.2021.
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Ж
(732) Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka,
Новосадски пут 10, 21400, Бачка Паланка, RS
(540)

(531) 25.03.11; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.12
(591) зелена, златно-бронзана.
(511) Кл. 29: кобасице; паниране кобасице; месни
екстракти; сухомеснати производи; шунка; месо;
конзервисано
месо;
месо
у
конзерви.
Кл. 30:
додаци јелима; зачински додаци.
Кл. 31: живе животиње; храна за животиње.
(111) 81659
(210) Ж- 2021-1128

(181) 28.06.2031.
(220) 28.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd.,
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
HM11, BM
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

TRIPALI
(511) Кл. 5: пестициди; хербициди.
(111) 81660
(210) Ж- 2021-1082

(181) 17.06.2031.
(220) 17.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) McDonald's International Property Company,
Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808, Chicago,
Illinois 60607, US
(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,
11000, Београд
(540)

HAPPY MEAL
(511) Кл. 16: штампани материјал, папир, картон и
производи од ових материјала, прибор за писање,
четкице за бојење, бојице, оловке, хемијске оловке,
карте за играње, књиге и радни листови за разне
активности, штампане слагалице и књиге слагалица,
блокови за цртање, налепнице и листови са
налепницама, књиге за читање, папирне лутке и
фигурице.
(111) 81661
(210) Ж- 2021-1098
(300) 018461019 26.04.2021. EM.
154

(181) 21.06.2031.
(220) 21.06.2021.
(151) 13.12.2021.

(732) C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.05; 26.04.10
(511) Кл. 18: кожа и имитације коже и роба
направљена од поменутих материјала која није
обухваћена другим класама, наиме пртљаг, актен
ташне, ранчеви, школске торбе, торбе за куповину,
неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за
плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте
ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле
(етуи) за визит карте, футроле за кључеве,
козметичке торбице (празне); животињска кожа,
крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка опрема и седларска роба Приоритет од 26.4.2021. године.
Кл. 24: текстилне тканине за женско рубље; текстил
и замене за текстил; текстилни производи који нису
обухваћени
другим
класама;
тканине
за
домаћинство; завесе од текстила или пластике;
прекривачи за кревете и столове; пластични
материјали (замена за тканине) / Приоритет од
21.6.2021. године
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу - Приоритет
од 26.4.2021. године.
(111) 81662
(210) Ж- 2021-1150

(181) 30.06.2031.
(220) 30.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) Tequilera Milagro S.A. de C.V., Av. Ejército
Nacional 769 Torre B Piso 3, Col. Granada, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, CP 11520, MX
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MILAGRO
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 81663
(210) Ж- 2021-1102

(181) 21.06.2031.
(220) 21.06.2021.
(151) 13.12.2021.
ЗИС / RS / IPO
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(732) Burn to Give SpA, Miguel Claro 195 of. 806,
Providencia, Santiago de Chile, CL
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 09.01.10; 26.05.16; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет, бела.
(511) Кл. 35: ажурирање рекламног материјала;
ажурирање и одржавање података у рачунарским
базама
података;
ажурирање
и одржавање
информација у регистрима; управљање централним
рачунарским датотекама; пословно управљање у вези
са спортистима; управљање програмима лојалности
потрошача; пословно управљање; агенције за
оглашавање; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање рекламног простора на вебсајтовима;
изнајмљивање рекламног простора и рекламног
материјала; изнајмљивање огласног материјала;
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање свих врста рекламног
садржаја и рекламних материјала за презентације;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
анализе
тржишта;
анализирање
одзива
на
рекламирање; давање у закуп билборда [паноа за
рекламирање]; истраживање тржишта; тражење
спонзорства; пословно истраживање; испитивање
јавног мњења; прикупљање индекса информација у
комерцијалне или рекламне сврхе; прикупљање
података у рачунарску базу података; прикупљање и
систематизација података у базама података;
састављање, израда и дистрибуција рекламних
спотова; израда и одржавање рекламног материјала;
уређење излога; презентација робе; презентација
робе и услуга путем електронских медија,
примењивих и на услуге телевизијске куповине и
онлајн куповину; развој рекламних кампања за
предузећа; развој маркетиншких стратегија и
концепата; одређивање индекса публике за радио и
телевизијски пренос; дељење рекламних материјала
[брошура, флајера, летака и узорака]; дељење
рекламних материјала на улици; дистрибуција
реклама за друге путем интернета; дизајн рекламног
материјала; дистрибуција рекламних спотова;
дистрибуција рекламних порука и рекламних
додатака приложених уз редовна издања; пружање
ЗИС / RS / IPO

Ж
рекламног простора путем електронских медија и
глобалне рачунарске мреже; пружање простора на
вебсајтовима за оглашавање робе и услуга; пружање
простора за оглашавање у часописима, новинама и
магазинима; пружање онлајн пословног адресара
(именика); пружање и изнајмљивање рекламног
простора путем интернета; комерцијално управљање
лиценцама производа и услуга трећих лица;
комерцијално управљање лиценцама производа и
услуга у име трећих лица; компјутерско управљање
подацима; управљање базама података; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; маркетинг; директан маркетинг;
маркетинг у оквиру издавања софтвера; циљани
маркетинг; манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција;
оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
саобраћаја са интернет странице; организација
изложби у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе;
организација
промоција
помоћу
аудиовизуелних медија; пословно планирање;
стварање рекламног материјала за друге; стварање и
пласирање рекламног материјала за друге;
производња рекламног и пословног материјала;
производња
телевизијских
реклама;
онлајн
промоција рачунарских мрежа и интернет страница;
оглашавање;
онлајн
оглашавање
путем
комуникационих рачунарских мрежа; оглашавање на
отвореном; оглашавање, укључујући промоцију
производа и услуга других путем спонзорских
уговора и уговора о лиценци у вези са међународним
спортским догађајима; непосредно оглашавање
путем поште; оглашавање емитовањем онлајн огласа
за друге путем електронских медија; радијско
оглашавање; оглашавање и услуге оглашавања путем
телевизије, радија и поште; писање сценарија за
потребе оглашавања; писање рекламних текстова;
услуге односа с јавношћу; услуге рекламних
агенција; услуге клуба потрошача и лојалности
потрошача у пословне, промотивне или рекламне
сврхе; услуге електронске трговине, односно
комерцијално
посредовање
ради
пружања
информација о производима у сврху рекламирања и
продаје, које се пружају путем телекомуникационих
мрежа; услуге оглашавања; услуге оглашавања и
пружања пословних информација путем интернета;
рекламне и промотивне услуге; рекламне и продајне
услуге;
услуге
телемаркетинга;
оглашавање
плаћањем по клику [пеј пер клик оглашавање];
услуге пропаганде и оглашавања.
Кл. 36: посредовање у осигурању, услуге осигурања;
финансијски послови; финансијске услуге; услуге
агенција за промет некретнина.
Кл. 41: услуге пружања теретана; услуге пружања
терена и судских објеката; услуге пружања простора
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Ж
за спортске турнире; пружање објеката за
рекреацију; пружање информација о забавним
активностима;
пружање
информација
о
рекреативним активностима; пружање објеката за
зимске спортове; организација бициклистичких трка;
организација спортских такмичења и турнира;
организовање такмичења; организовање наступа
[услуге за привреднике]; организација плесних
догађаја;
организација
аутомобилских
трка;
организација забава и пријема; организација игара;
организација
и
спровођење
универзитетских
спортских такмичења и атлетских догађаја;
организација и управљање концертима, организација
и вођење конференција; организација и вођење
образовних конференција; организација и вођење
конвенција;
организација
и
управљање
формацијским
радионицама;
организација
и
припрема изложби у забавне сврхе; планирање
забава; продукција представа; пружање забавних
информација путем интернет страница; издавање
књига, часописа, новина, каталога и брошура;
издавање
штампаног
материјала;
издавање
електронских новина доступних путем глобалне
мреже; пружање пењачких излета са водичем; услуге
спортских кампова; услуге кампова за одмор
[рекреативне активности]; услуге графичке обраде,
осим у рекламне сврхе; услуге физичког васпитања;
услуге личних тренера [фитнес тренинг]; услуге
резервације карата и уговарање забавних, спортских
и културних догађаја; пружање онлајн електронских
публикација, које се не могу преузети; услуге забаве,
посебно подкаст садржаји.
Кл. 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;
изнајмљивање апликација рачунарских програма;
дизајн; пројектовање и развој софтвера за мобилне
апликације; пројектовање, развој и примена
рачунарског софтвера; пројектовање, побољшање и
изнајмљивање рачунарског софтвера; пружање
корисничких услуга аутентификације коришћењем
технологије јединствене пријаве за мрежне
софтверске апликације; изнајмљивање апликативног
софтвера; дизајнирање софтвера за паметне
телефоне; дизајнирање, одржавање, развој и
ажурирање рачунарског софтвера; софтвер као
услуга [саас]; пружање услуга онлајн софтвера који
се не може преузети; пружање услуга привремене
употребе софтвера, који се не може преузети;
платформа као услуга [паас]; обезбеђивање
рачунарских платформи као услуга [паас]; развој
рачунарских платформи.
Кл. 44:
услуге саветовања о здрављу; услуге
здравствене неге пружане од стране здравствених
пружаоца на основу уговора; пружање медицинских
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информација, наиме, информација за пацијенте и
здравствене раднике у вези с медицинским стањима,
лечењем и фармацеутским производима.
(111) 81664
(210) Ж- 2021-169

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) ESCO Group LLC, 2141 NW 25th Ave Portland,
, OR 97210, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ESCO
(511) Кл. 7: алати за употребу са опремом за
ископавање и земљане радове, наиме врхови зуба за
копање, адаптери за монтирање зуба за копање и
осигурачи за зубе за копање за кашике багера које се
користе на механизованој опреми, наиме на
утоваривачима на точковима, утоваривачима на
гусеницама, хидрауличним багерима, хидрауличним
ровокопачима-утоваривачима, хидрауличним чеоним
копачима, тешким (дреглајн) багерима, багерима са
висинском кашиком и осталом опремом за земљане
радове; врхови зуба за копање који се користе на
рипер прикључцима на булдожерима, хидрауличним
багерима,
хидрауличним
ровокопачимаутоваривачима и моторним грејдерима; врхови зуба
за копање који се користе на “тоол боx” риперима за
хидрауличне багере и хидрауличне ровокопачеутовариваче.
(111) 81665
(210) Ж- 2021-1120

(181) 23.06.2031.
(220) 23.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.01.10; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.12;
27.05.01; 27.05.14; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) златна, црна, бела.
(511) Кл. 32: пиво, безалкохолна пића; воћни напици
и воћни сокови; спортска пића; енергетска пића.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 81666
(210) Ж- 2021-1119

(181) 23.06.2031.
(220) 23.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 32: пиво, безалкохолна пића; воћни напици
и воћни сокови; спортска пића; енергетска пића.
(111) 81667
(210) Ж- 2020-2080

(181) 25.11.2030.
(220) 25.11.2020.
(151) 13.12.2021.
(732) Preduzeće za proizvodwu čipsa I drugih
proizvoda od krompira "CHIPS WAY" DOO Čačak,
Милутина Мандића б.б., 32000, Чачак, RS
(540)

(531) 27.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 27.05.19
(511) Кл. 29: чипс.
Кл. 30: флипс.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 81668
(210) Ж- 2021-1017

(181) 07.06.2031.
(220) 07.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) B.B. LINK d.o.o., Косте Абрашевића 10, 11271,
Београд-Сурчин, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна, црвена, бела.
(511) Кл. 9: пригушнице за халогене сијалице;
пригушнице за сијалице са пражњењем гаса; кутије
за батерије; електричне разводне кутије; заштитне
ЗИС / RS / IPO

Ж
кутије за електронске читаче; кабловске прикључне
кутије; разводна кутија [струјна]; разводне кутије за
струју;
контакти,
електрични;
контакти
за
електричне
линије;
временски
прекидачи;
електрични прекидачи; електромагнетни прекидачи;
прекидачи за светло; телекомуникациони прекидачи;
аутоматски прекидачи за пренос; батеријски
прекидачи [за струју]; електричне плоче прекидача;
електрични прекидачи за светло; електронски
прекидачи осетљиви на покрет; прекидачи за високе
фреквенције; прекидачи за рачунарске мреже;
прекидачи струјног кола; соленоидни вентили
[електромагнетни прекидачи]; декоративне маске за
зидне прекидаче, обликоване; чворишта, прекидачи и
рутери за рачунарске мреже; диоде које емитују
светло [лед]; каблови за напајање; ац/дц извори
напајања; електрични извори напајања; електронски
извори напајања; извори високонапонског напајања;
јединице за електрично напајање; дц улази за
напајање
електричном
енергијом;
извори
непрекидног напајања електричном енергијом;
панели за дистрибуцију електричне енергије;
сигнални панели, светлећи или механички; панели са
светлећим органским диодама; панели са екраном од
течних кристала [лцд]; панели са светлећим
органским диодама [олед]; струјни контролери;
бежични контролери за праћење и контролисање
функционисања
електронских
уређаја,
не
укључујући контролере за конзоле за игру;
исправљачки модули; фотонапонски модули;
фотонапонске ћелије и модули; оптички рефлектори;
проводне
цеви
за
монтирање
рефлектора;
рефлектори
за
саобраћајну
сигнализацију;
материјали за електричне водове [жице, каблови];
сигнална звона; звона за упозорење; електронска
звона; тастери за звона; алармна звона, електрична;
звона [упозоравајући уређаји]; позивна звона,
електрична; кондензатори; електрични кондензатори
за
телекомуникацијске
уређаје;
монолитни
керамички кондензатори; електромагнетни релеји;
релеји, електрични; сигурносни релеји; релеји за
термална преоптерећења; фото-сензори; испитивачи
напона; регулатори напона; стабилизатори напона;
јединице за надзор напона; претварачи напона у
струју;
регулатори
преоптерећења
напона;
стабилизатори напона струје; регулатори статичког
напона;
трансформатори
високог
напона;
трансформатори за повећање напона; бежични
предајници; бежични пријемници; бежични рутери;
електронски
апарати
за
бежични
пријем,
складиштење и пренос података и порука; бежични
управљачи за даљинско надгледање и управљање
функцијом и стањем безбедносних система; бежични
управљачи за даљинско надгледање и управљање
функцијом
и
стањем
других
електричних,
електронских и механичких уређаја или система.
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Ж
Кл. 11:
сијалице; живине сијалице; минијатурне
сијалице; рефлекторске сијалице; сијалице, електричне;
сијалице за расвету; флуоросцентне сијалице; халогене
сијалице; грла електричних сијалица; компактне
флуоросцентне сијалице [кфс]; нити за електричне
сијалице; сијалице за мигавце за возила; сијалице са
жарном нити; сијалице са пражњењем; сијалице са
диодама које емитују светло [лед]; расхладне кутије;
електричне светиљке; постоља за светиљке; светиљке за
читање; уличне светиљке; флуоросцентне светиљке;
халогене светиљке; електричне ноћне светиљке;
светиљке за употребу на отвореном; светиљке у облику
оловке; сигурносне лед светиљке; сигурносне светиљке
за подземну употребу; ултраљубичасте халогене металне
парне светиљке; светиљке које светло усмеравају према
горе; лед диоде, уређаји за осветљење; грејачи воде за
напајање котлова за индустријске потребе; расветни
панели; равне панел лампе; рефлектори; лампе
рефлектори; рефлектори за бицикле; рефлектори за
возила; рефлектори за чамце; ручни рефлектори; џепни
рефлектори;
рефлектори
високог
интензитета;
вентилатори; вентилатори за димњаке; вентилатори [за
климатизацију]; електрични вентилатори; кровни
вентилатори; плафонски вентилатори; вентилатори за
клима уређаје; вентилатори за комерцијалне сврхе;
вентилатори за кућну употребу; вентилатори за употребу
у индустрији; вентилатори за уређаје за климатизацију;
електрични вентилатори за климатизацију; електрични
вентилатори за кућну употребу; електрични прозорски
вентилатори; осовински вентилатори за климатизацију;
преносиви
електрични
вентилатори;
турбински
вентилатори [уређаји за вентилацију]; електрични
вентилатори као делови климатизационих инсталација за
домаћинства; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејачи за
купатила; гасни грејачи за воду; грејачи воде за
индустријске потребе; грејачи воде за кућне потребе;
грејачи за базене за пливање; грејачи за хидромасажне
каде; грејачи који се потапају; плочасти грејачи, плотне;
соларни грејачи воде.
(111) 81669
(210) Ж- 2021-1018

(181) 07.06.2031.
(220) 07.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) B.B. LINK d.o.o., Косте Абрашевића 10, 11271,
Београд-Сурчин, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

158

Гласник интелектуалне својине 2021/12
Intellectual Property Gazette 2021/12
(531) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црна, бела.
(511) Кл. 9: пригушнице за халогене сијалице;
пригушнице за сијалице са пражњењем гаса; кутије
за батерије; електричне разводне кутије; заштитне
кутије за електронске читаче; кабловске прикључне
кутије; разводна кутија [струјна]; разводне кутије за
струју;
контакти,
електрични;
контакти
за
електричне
линије;
временски
прекидачи;
електрични прекидачи; електромагнетни прекидачи;
прекидачи за светло; телекомуникациони прекидачи;
аутоматски прекидачи за пренос; батеријски
прекидачи [за струју]; електричне плоче прекидача;
електрични прекидачи за светло; електронски
прекидачи осетљиви на покрет; прекидачи за високе
фреквенције; прекидачи за рачунарске мреже;
прекидачи струјног кола; соленоидни вентили
[електромагнетни прекидачи]; декоративне маске за
зидне прекидаче, обликоване; чворишта, прекидачи и
рутери за рачунарске мреже; диоде које емитују
светло [лед]; каблови за напајање; ац/дц извори
напајања; електрични извори напајања; електронски
извори напајања; извори високонапонског напајања;
јединице за електрично напајање; дц улази за
напајање
електричном
енергијом;
извори
непрекидног напајања електричном енергијом;
панели за дистрибуцију електричне енергије;
сигнални панели, светлећи или механички; панели са
светлећим органским диодама; панели са екраном од
течних кристала [лцд]; панели са светлећим
органским диодама [олед]; струјни контролери;
бежични контролери за праћење и контролисање
функционисања
електронских
уређаја,
не
укључујући контролере за конзоле за игру;
исправљачки модули; фотонапонски модули;
фотонапонске ћелије и модули; оптички рефлектори;
проводне
цеви
за
монтирање
рефлектора;
рефлектори
за
саобраћајну
сигнализацију;
материјали за електричне водове [жице, каблови];
сигнална звона; звона за упозорење; електронска
звона; тастери за звона; алармна звона, електрична;
звона [упозоравајући уређаји]; позивна звона,
електрична; кондензатори; електрични кондензатори
за
телекомуникацијске
уређаје;
монолитни
керамички кондензатори; електромагнетни релеји;
релеји, електрични; сигурносни релеји; релеји за
термална преоптерећења; фото-сензори; испитивачи
напона; регулатори напона; стабилизатори напона;
јединице за надзор напона; претварачи напона у
струју;
регулатори
преоптерећења
напона;
стабилизатори напона струје; регулатори статичког
напона;
трансформатори
високог
напона;
трансформатори за повећање напона; бежични
предајници; бежични пријемници; бежични рутери;
електронски
апарати
за
бежични
пријем,
складиштење и пренос података и порука; бежични
ЗИС / RS / IPO
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управљачи за даљинско надгледање и управљање
функцијом и стањем безбедносних система; бежични
управљачи за даљинско надгледање и управљање
функцијом
и
стањем
других
електричних,
електронских и механичких уређаја или система.
Кл. 11:
сијалице; живине сијалице; минијатурне
сијалице; рефлекторске сијалице; сијалице, електричне;
сијалице за расвету; флуоросцентне сијалице; халогене
сијалице; грла електричних сијалица; компактне
флуоросцентне сијалице [кфс]; нити за електричне
сијалице; сијалице за мигавце за возила; сијалице са
жарном нити; сијалице са пражњењем; сијалице са
диодама које емитују светло [лед]; расхладне кутије;
електричне светиљке; постоља за светиљке; светиљке за
читање; уличне светиљке; флуоросцентне светиљке;
халогене светиљке; електричне ноћне светиљке;
светиљке за употребу на отвореном; светиљке у облику
оловке; сигурносне лед светиљке; сигурносне светиљке
за подземну употребу; ултраљубичасте халогене металне
парне светиљке; светиљке које светло усмеравају према
горе; лед диоде, уређаји за осветљење; грејачи воде за
напајање котлова за индустријске потребе; расветни
панели; равне панел лампе; рефлектори; лампе
рефлектори; рефлектори за бицикле; рефлектори за
возила; рефлектори за чамце; ручни рефлектори; џепни
рефлектори;
рефлектори
високог
интензитета;
вентилатори; вентилатори за димњаке; вентилатори [за
климатизацију]; електрични вентилатори; кровни
вентилатори; плафонски вентилатори; вентилатори за
клима уређаје; вентилатори за комерцијалне сврхе;
вентилатори за кућну употребу; вентилатори за употребу
у индустрији; вентилатори за уређаје за климатизацију;
електрични вентилатори за климатизацију; електрични
вентилатори за кућну употребу; електрични прозорски
вентилатори; осовински вентилатори за климатизацију;
преносиви
електрични
вентилатори;
турбински
вентилатори [уређаји за вентилацију]; електрични
вентилатори као делови климатизационих инсталација за
домаћинства; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејачи за
купатила; гасни грејачи за воду; грејачи воде за
индустријске потребе; грејачи воде за кућне потребе;
грејачи за базене за пливање; грејачи за хидромасажне
каде; грејачи који се потапају; плочасти грејачи, плотне;
соларни грејачи воде.
(111) 81670
(210) Ж- 2021-756

(181) 27.04.2031.
(220) 27.04.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) DAG Audio LLC, 141 West 28th Street, 4th Floor
, New York, NY 10004, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SUPRO

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 9: појачала за музичке инструменте; кутије
за звучнике; звучници; вах-вах педале; електронске
педале (ефекти) за музичке инструменте; ножни
прекидачи за појачала за музичке инструменте;
електрични каблови за појачала за музичке
инструменте; електрични каблови за микрофоне;
електрични каблови за музичке инструменте.
Кл. 15:
жичани музички инструменти; гитаре;
трзалице за жичане инструменте; жице за музичке
инструменте; педале за музичке инструменте.
(111) 81671
(210) Ж- 2021-829

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) Oregon Tool, Inc., 4909 SE International Way,
Portland, OR 97222, US
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

(531) 26.05.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 7: алати на напајање за спољну употребу,
наиме моторне тестере, тримери за живу ограду,
линијски тримери, бочне рендаљке, цепачи трупаца,
копачи рупа, центрифугалне пумпе и њихови
резервни делови; структурни делови и опрема за
алате на напајање за спољну употребу, наиме ланац
тестере, вођице, поклопци шипки, штитници врхова,
зупчаници за моторне тестере, филтери за ваздух,
филтери за уље, цеви за гориво, филтери за гориво,
поклопци и вентили за гориво, мотори, заптивке,
црева и колути за црева, точкови, ваљци, точкићи,
клипови, каишеви, карбуратори, команде гаса,
водови, стартери, пригушивачи и свећице; машински
делови, наиме лежајеви, чауре, каблови, чепови и
копче, ременице и чекрци ; каишеви за машине;
квачила за машине; погонски ланци за машине;
погонски делови за машине, наиме зупчаници,
преносници погонске иглице, погонски дискови,
прстенови, ролери, склопови вратила и погонске
осовине; делови за бочне рендаљке на напајање,
наиме осовине, главе тримера, сечива и најлон за
тримере; делови за косилице, и то ножеви, вреће за
траву и штитници; електричне стоне брусилице ,
електричне брусилице ножева за косилице и њихови
додаци и резервни делови; брусни точкићи;
електричне пређе за заковице; делови за бацаче
снега, наиме сврдла, стругалице, плочице за бријање,
клизаљке, весла; уграђене цераде за погонске
машине; постоља за машине; мењачи гума; додатна
колица за косачице“моwер сулкиес”.
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Ж
(111) 81672
(210) Ж- 2021-830

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) Oregon Tool, Inc., 4909 SE International Way,
Portland, OR 97222, US
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

OREGON
(511) Кл. 7: алати на напајање за спољну употребу,
наиме моторне тестере, тримери за живу ограду,
линијски тримери, бочне рендаљке, цепачи трупаца,
копачи рупа, центрифугалне пумпе и њихови резервни
делови; структурни делови и опрема за алате на напајање
за спољну употребу, наиме ланац тестере, вођице,
поклопци шипки, штитници врхова, зупчаници за
моторне тестере, филтери за ваздух, филтери за уље,
цеви за гориво, филтери за гориво, поклопци и вентили
за гориво, мотори, заптивке, црева и колути за црева,
точкови, ваљци, точкићи, клипови, каишеви,
карбуратори, команде гаса, водови, стартери,
пригушивачи и свећице; машински делови, наиме
лежајеви, чауре, каблови, чепови и копче, ременице и
чекрци ; каишеви за машине; квачила за машине;
погонски ланци за машине; погонски делови за машине,
наиме зупчаници, преносници погонске иглице,
погонски дискови, прстенови, ролери, склопови вратила
и погонске осовине; делови за бочне рендаљке на
напајање, наиме осовине, главе тримера, сечива и најлон
за тримере; делови за косилице, и то ножеви, вреће за
траву и штитници; електричне стоне брусилице ,
електричне брусилице ножева за косилице и њихови
додаци и резервни делови; брусни точкићи; електричне
пређе за заковице; делови за бацаче снега, наиме сврдла,
стругалице, плочице за бријање, клизаљке, весла;
уграђене цераде за погонске машине; постоља за
машине; мењачи гума; додатна колица за косачице
“моwер сулкиес”.
(111) 81673
(210) Ж- 2021-1167

(181) 02.07.2031.
(220) 02.07.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY
10601, White Plains, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.09.15; 04.05.21; 27.05.01
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(511) 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. 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,
ЗИС / RS / IPO
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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) 81674
(210) Ж- 2021-1033

(181) 09.06.2031.
(220) 09.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

OVERNIGHT BEAUTY RESET
(511) Кл. 3: лосиони за косу; препарати за чишћење,
негу и улепшавање власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.
(111) 81675
(210) Ж- 2021-1030

(181) 09.06.2031.
(220) 09.06.2021.
(151) 13.12.2021.
(732) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
Кл. 11: фрижидери на гас; плински шпорети; плинске
плоче за кување; електрични овлаживачи; овлаживачи
ваздуха; индустријски овлаживачи; неелектрични
овлаживачи за употребу у домаћинству; чистачи ваздуха
за употребу у домаћинству са функцијом овлаживања;
чистачи ваздуха за домаћинство; филтери за чишћење
ваздуха за употребу у домаћинству; електрични уређаји
за хлађење простора за употребу у домаћинству;
електрични филтери за пречишћавање воде за употребу
у домаћинству; машине за сушење одеће (електричне) за
употребу у домаћинству; електричне кухињске рерне (за
употребу у домаћинству); одвлаживач за употребу у
домаћинству; фрижидери; електрични вентилатори;
клима уређаји; фрижидери за вино; јонски генератори за
пречишћавање
ваздуха;
индукцијски
шпорети;
електричне витрине за хлађење; електричне сушаре за
веш; микроталасне рерне; електрични пречистачи воде
за кућне потребе; пречистачи воде за употребу у
домаћинству; јонизатори воде за употребу у
домаћинству; апарати за грејање; апарати на врућ ваздух.
(111) 81676
(210) Ж- 2020-2178

(181) 10.12.2030.
(220) 10.12.2020.
(151) 13.12.2021.
(732) АУТИКА ДЕЛОВИ ДОО, Крајишких бригада
10а, 11000, Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

Objet Collection
(511) Кл. 7: парочистачи за употребу у домаћинству;
електрични миксери за употребу у домаћинству;
роботизовани усисивачи; штапни усисивачи; машине
за прање судова; спин сушаре (које се не греју);
електричне машине за прање веша; кесе за
електричне усисиваче; црева за електричне
усисиваче; усисивачи; електрични усисивачи за
кућну употребу и постељину; ручни усисивачи;
електричне сецкалице; пумпе за компримовани
ваздух; компресори за фрижидере; ротационе
дуваљке; ротациони компресори.
Кл. 9: телевизори; дигитални информационорекламни системи; бежични телефони; паметни
телефони; аудио уређаји; жични телефони;
уређаји за снимање, пренос или репродукцију
звука или слике; електрични аудио и визуелни
апарати
и
инструменти;
навигација
за
аутомобиле; рачунари; монитори за рачунаре;
рачунарски софтвер; системи кућног биоскопа;
аудио и видео пријемници за кућни биоскоп;
звучници за кућни биоскоп; пројектори за кућни
биоскоп; преносиви пуњачи; преносиви уређаји
за комуникацију; мобилни телефони.
ЗИС / RS / IPO

(531) 18.01.21; 26.04.02; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.22;
26.11.06; 26.11.11; 27.05.01; 29.01.14
(591) наранџаста, жута, бела и црна
(511) Кл. 12: каросерије аутомобила; каросерије за
моторна возила;
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје аутоделова за
аутомобиле и друга возила; услуга малопродаје
аутоделова за аутомобиле и друга возила путем
интернета;
оглашавање
продаје
аутоделова;
објављивање рекламних текстова; оглашавање путем
интернет сајта; рекламирање путем интернет сајта;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; услуге
продаје на мало: аутоделова за аутомобиле и друга
возила, уља, мазива и течности за моторна возила,
пластичних делова за ентеријер и екстеријер
моторних возила, ауто гума и фелни за моторна
возила, свих врста светлосних и сигурносних
сигнализација за моторна возила и свих резервних
делова и обавезне опреме за моторна возила.
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Ж
(111) 81677
(210) Ж- 2021-1022

(181) 07.06.2031.
(220) 07.06.2021.
(151) 14.12.2021.
(732) Chips Way d.o.o., Милутина Миланковића б.б.,
32000, Чачак, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 08.07.08; 19.03.05; 24.09.05; 26.01.16; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) жура, црвена, бела, црна.
(511) Кл. 29: грицкалице на бази кромпира; чипс.
(111) 81678
(210) Ж- 2021-609

(181) 06.04.2031.
(220) 06.04.2021.
(151) 14.12.2021.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

FITOCINKAN
(511) Кл. 5: родентициди.
(111) 81679
(210) Ж- 2021-1160

(181) 01.07.2031.
(220) 01.07.2021.
(151) 14.12.2021.
(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)

162

(531) 01.15.05; 19.01.01; 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) сива (РАЛ 7021), црвена (РАЛ 3020), жута
(Пантоне 617Ц), бела.
(511) Кл. 4: горива; бутан гориво; бутан за расвету;
бутан као гориво за упаљаче; бутан гас за употребу
као гориво; бутан гас за употребу у домаћинству као
гориво; пропан, пропан гас; пропан за грејање;
пропан за расвету; пропан за употребу као гориво;
пропан гас који се продаје у цилиндрима за употребу
код пламеника; течни гас; течни нафтни гас; течни
нафтни гасови који се користе за моторна возила;
течни нафтни гасови који се користе за потребе
домаћинства; течни нафтни гасови који се користе за
индустријске потребе; уље за расвету; гас као
гориво; чврсти гас [гориво]; испаравајуће смесе
горива.
Кл. 6: металне посуде за течни гас; металне цеви за
пренос течности и гаса; металне посуде за
компресовани гас или течни ваздух; метални
цилиндри за компресовани гас или течности
(празни);
металне
посуде
за
хемикалије,
компресовани гас или течни ваздух; боце (металне
посуде) за компресовани гас или течни ваздух;
метални цилиндри за гас под притиском.
(111) 81680
(210) Ж- 2021-1159

(181) 01.07.2031.
(220) 01.07.2021.
(151) 14.12.2021.
(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) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.13; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава (Пантоне 294Ц), црвена (Пантоне 186Ц).
(511) Кл. 4: горива; бутан гориво; бутан за расвету;
бутан као гориво за упаљаче; бутан гас за употребу
као гориво; бутан гас за употребу у домаћинству као
гориво; пропан, пропан гас; пропан за грејање;
пропан за расвету; пропан за употребу као гориво;
пропан гас који се продаје у цилиндрима за употребу
код пламеника; течни гас; течни нафтни гас; течни
нафтни гасови који се користе за моторна возила;
течни нафтни гасови који се користе за потребе
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домаћинства; течни нафтни гасови који се користе за
индустријске потребе; уље за расвету; гас као
гориво; чврсти гас [гориво]; испаравајуће смесе
горива.
Кл. 6: металне посуде за течни гас; металне цеви за
пренос течности и гаса; металне посуде за
компресовани гас или течни ваздух; метални
цилиндри за компресовани гас или течности
(празни);
металне
посуде
за
хемикалије,
компресовани гас или течни ваздух; боце (металне
посуде) за компресовани гас или течни ваздух;
метални цилиндри за гас под притиском.
(111) 81681
(210) Ж- 2021-1108

(181) 22.06.2031.
(220) 22.06.2021.
(151) 14.12.2021.
(732) JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED,
Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, IE
(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,
11000, Београд
(540)

Ж
организовање и вођење конференција, конгреса и
симпозијума; услуге превођења и тумачење текстова,
осим рекламних текстова.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
научног истраживања у медицинске сврхе.
Кл. 44: медицинске услуге; болничке услуге; услуге
телемедицине; услуге стоматологије; оптометрије
менталног здравља; услуге медицинских клиника и
услуге медицинских анализа ради дијагностике и лечења
које пружају медицинске лабораторије, као што су
радиографска испитивања и узимање узорака крви;
терапеутске услуге, на пример, физиотерапију и говорну
терапију; услуге банака крви и банака људксих ткива;
услуге центара за рехабилитацију и центара за опоравак;
саветовање у вези дијететике и исхране; бањске услуге;
услуге вештачке оплодње и ин витро оплодње.
(111) 81683
(210) Ж- 2021-839

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 14.12.2021.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.22; 02.09.23; 09.07.01; 25.01.13; 25.01.25; 27.05.02
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива); виски.
(111) 81682
(210) Ж- 2021-891

(181) 18.05.2031.
(220) 18.05.2021.
(151) 14.12.2021.
(732) Институт за ментално здравље, Милана
Кашанина 3, Београд, RS
(540)

(531) 26.01.16; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(591) плава, светло плава, бела
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(111) 81684
(210) Ж- 2020-1247

(181) 27.07.2030.
(220) 27.07.2020.
(151) 14.12.2021.
(732) REAL FEEL DOO, Светозара Марковића 31,
21410, Футог, RS
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.12; 26.11.13; 26.13.01; 29.01.04
(591) плава тегет.
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортксе и културне активности;
организовање изложби у културне и образовне сврхе,
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.04.15; 26.04.22; 27.03.11;
27.05.13; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела, зелена.
(511) Кл. 30: чај, напици од чаја.

(540)

(111) 81685
(210) Ж- 2021-1067

(181) 15.06.2031.
(220) 15.06.2021.
(151) 14.12.2021.
(732) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

Spelta Vita-Strong
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње; витамински напитак.
Кл.
30:
млевени
јечам.
Кл. 32: безалкохолни напитак обогађен витаминима
и минералима.
(111) 81686
(210) Ж- 2021-1069

(181) 15.06.2031.
(220) 15.06.2021.
(151) 14.12.2021.
(732) Зоран Ј. Карић, Генерала Васића 7, 11000,
Београд, RS
(540)

(531) 24.09.05; 24.09.13; 24.09.24; 26.01.16; 27.05.01;
27.07.01
(511) Кл. 15: музички инструменти; сталци за ноте и
сталци за музичке инструменте; диригентске палице.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортке и културне активности.
(111) 81687
(210) Ж- 2021-1087

(181) 17.06.2031.
(220) 17.06.2021.
(151) 15.12.2021.
(732) DVI RECORDS DOO, KRUNSKA 56, 11000,
BEOGRAD, RS
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(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
28.05.00
(591) 000000; 32888е; фффффф.
(511) Кл. 9: аудио књиге; дигиталне књиге које се
могу преузети; дигиталне књиге које се могу
преузети са интернета; електронске књиге које се
могу преузети; књиге снимљене на диску.
Кл. 16: штампани материјал [вискока штампа];
штампани образовни материјали; заштитне корице за
књиге; интерактивне едукативне књиге за децу;
информативне књиге; књиге; књиге за бојење; књиге
за децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге
за купање; књиге за поклон; књиге на преклоп са
тродимензионалним сликама; књиге са песмама или
нотама; књиге са подацима; књиге са причама;
образовне књиге; штампане књиге.
Кл. 28: гумене играчке; гумене играчке са ликовима;
дрвене играчке; електронске играчке; играчке*;
играчке за бебе; играчке за вежбање ради ослобађања
од стреса; играчке за воду; играчке за децу; играчке
за децу на вучење; играчке за дечије креветиће;
играчке за каду; играчке за стискање; играчке за
цртање; играчке које говоре; играчке које искачу;
играчке које пиште на притисак; играчке на
надувавање; играчке фигурице рађене по калупу;
игре, играчке и предмети за игру; игре и играчке;
макете [играчке]; мекане играчке; мекане пуњене
играчке; мекане пуњене плишане играчке; образовне
играчке; образовне играчке за бебе; пластичне
играчке са ликовима; плишане играчке; пуњене
играчке; савитљиве играчке.
Кл. 35: продукција емисија телевизијске продаје.
Кл. 41:
издавање аудио књига; издавање
електронских књига и он-лајн часописа; издавање и
уређивање књига; издавање и уређивање књига,
новина и часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига; издавање
књига и магазина; издавање књига и часописа;
издавање књига, часописа и других текстова, осим
рекламних текстова; издавање књига, часописа и
новина на интернету; издавање часописа и књига у
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електронском формату; изнајмљивање књига;
изнајмљивање књига и других публикација;
мултимедијално издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; он-лајн публикације
електронских књига; уређивање електронских књига;
уређивање књига; услуге измајмљивања књига;
услуге он-лајн дигиталног издаваштва; организовање
образовних, забавних, спортских и културних
догађаја; организовање образовних, забавних,
културних и спортских такмичења; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности; организовање и вођење забавних
активности; омогућавање привремене употребе
онлајн образовних материјала који се не могу
преузети са интернета; позоришна продукција;
продукција аудио забаве; продукција емисија и
филмова; продукција звучних и видео снимака;
продукција звучних, музичких и видео снимака;
продукција звучних снимака; продукција и
дистрибуција
кинематографских
филмова;
продукција и дистрибуција телевизијских програма;
продукција радио и телевизијских програма;
продукција телевизијских програма; продукција
телевизијских садржаја; снимање и продукција аудио
садржаја; режирање радио и телевизијских програма;
продукција телевизијских програма, телевизијских
програма за мобилне телефоне и радијских програма;
забава у виду текућих телевизијских програма;
продукција
и
дистрибуција
радијских
и
телевизијских програма; производња телевизијских
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Ж
програма са титловима; пружање радијских и
телевизијских забавних садржаја; пружање радијских
и телевизијских забавних садржаја путем интернета;
пружање радио и телевизијских услуга из области
забаве; продукција телевизијских програма за
емитовање на мобилним телефонима; забава у виду
анимираних и телевизијских серија са акцијом
уживо; забава у виду редовних телевизијских
програма у области забаве за децу.
(111) 81688
(210) Ж- 2021-411

(181) 09.03.2031.
(220) 09.03.2021.
(151) 15.12.2021.
(732) RADIODIFUZNO PRIVREDNO DRUŠTVO
RADIO S DOO BEOGRAD, Кнеза Вишеслава 72,
11030, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(591) црвена и бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.11.2021. - 15.12.2021. године:

CHANGHUA HSIEN, TW, престао је да важи дана
29.05.2021. 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. 38274 чији је носилац FAIVELEY
TRANSPORT, 143 Boulevard Anatole France,
Carrefour Pleyel, 93200 Saint Denis, FR, престао је да
важи дана 04.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 37974 чији је носилац THE RITZ
HOTEL, LIMITED, 14 South Street, London W1Y 5PJ,
UK, престао је да важи дана 17.05.2021. године.

Жиг рег. бр. 38165 чији је носилац THE
BLACK & DECKER CORPORATION, 701 EAST
JOPPA ROAD, TOWSON, MARYLAND 21204, US,
престао је да важи дана 04.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 36886 чији је носилац Major
League Baseball Properties, Inc.,, 1271 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, US, престао је
да важи дана 18.05.2031. године.
Жиг рег. бр. 36910 чији је носилац Major
League Baseball Properties, Inc.,, 1271 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, US, престао је
да важи дана 18.05.2031. године.
Жиг рег. бр. 35837 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmacutsko - hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 18.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 38140 чији је носилац SAO
PAULO ALPARGATAS S/A, Rua Funchal, 160, Vila
Olimpia, 04551-903 Sao Paulo, SP, BR, престао је да
важи дана 24.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 38141 чији је носилац MUSASHI
CO., LTD. (a Japanese joint stock company), 20-36,
GINZA 8-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP, престао
је да важи дана 25.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 37697 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
ALKALOID" A.D. Skopje c.o.", Bul. Aleksandar
Makedonski br. 12, Skopje, MK, престао је да важи
дана 28.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 40974 чији је носилац А.Т. Cross
Company, LLC (Delaware company) , 10990 Wilshire
Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90024, , US,
престао је да важи дана 29.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 37595 чији је носилац FARLING
INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 158-1, DEN LEE
ROAD, DEN LEE VILLAGE, SEN SEA HSIANG,
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Жиг рег. бр. 37611 чији је носилац Društvo sa
ograničenom
odgovornošću
za
proizvodnju
farmaceutskih proizvoda HEMOFARM ŠABAC,
Hajduk Veljkova b.b., Šabac, RS, престао је да важи
дана 05.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 38160 чији је носилац
COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., residing at km.
12.5, Antigua Carretera Мéxico-Pachuca, Col. Industrial
Rústica Xalostoc, Escatepec, Estado de Мéxico, C.P.
55340, MX, престао је да важи дана 12.06.2021.
године.
Жиг рег. бр. 38161 чији је носилац
COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., residing at km.
12.5, Antigua Carretera Мéxico-Pachuca, Col. Industrial
Rústica Xalostoc, Escatepec, Estado de Мéxico, C.P.
55340, MX, престао је да важи дана 12.06.2021.
године.
Жиг рег. бр. 38162 чији је носилац
COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., residing at km.
12.5, Antigua Carretera Мéxico-Pachuca, Col. Industrial
Rústica Xalostoc, Escatepec, Estado de Мéxico, C.P.
55340, MX, престао је да важи дана 12.06.2021.
године.
Жиг рег. бр. 44136 чији је носилац Неџад
Реџовић, Рожајска 18,, Нови Пазар, RS, престао је да
важи дана 17.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 46760 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INC. , a corporation organized under the
laws of Connecticut,, Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340,, US, престао је да важи дана
17.05.2021. године.
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Жиг рег. бр. 46839 чији је носилац Zoetis
Services LLC , 10 Sylvan Way, , Parsippany, NJ 07054,
US, престао је да важи дана 24.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 46840 чији је носилац Coloplast
A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, DK, престао је да
важи дана 26.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 46914 чији је носилац TREĆI
MILENIJUM
D.O.O., Bulevar kneza Aleksandra
Karađorđevića br. 20, Beograd, RS, престао је да важи
дана 29.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 47604 чији је носилац CERTUS,
d.o.o., Hadži Ruvimova 15, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 29.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 49153 чији је носилац JT
International SA , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 29.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 47061 чији је носилац JT
International SA , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 29.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 46842 чији је носилац Bayer
CropScience SA, 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009
Lyon, FR, престао је да важи дана 31.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 46921 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D. , Đure Đakovića bb, 12000
Požarevac, RS, престао је да важи дана 01.06.2021.
године.
Жиг рег. бр. 47414 чији је носилац
AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED,
ZAHLERWEG
4,
6300
ZUG,
ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана
01.06.2021. године.

Ж
Жиг рег. бр. 47770 чији је носилац GENERAL
MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US, престао је да важи дана
09.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 47058 чији је носилац
BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street, Dallas, Texas
75270,, US, престао је да важи дана 12.06.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46972 чији је носилац UPSA SAS,
3 rue Joseph Monier , 92500 Rueil Malmaison, FR, FR,
престао је да важи дана 13.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 44610 чији је носилац Никола
Антић, Грамшијева 9 , Београд 11000, RS, престао је
да важи дана 13.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 47287 чији је носилац
KABUSHIKI KAISHA MAKITA trading as MAKITA
CORPORATION, 11-8, 3-chome, Sumiyoshi-cho, Anjoshi, Aichi-ken, JAPAN, JP, престао је да важи дана
14.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63478 чији је носилац Zaharije
Trnavčević, Marijane Gregoran 54, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 17.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 65299 чији је носилац Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US, престао је да важи дана
18.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 65300 чији је носилац Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US, престао је да важи дана
18.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63282 чији је носилац UTI d.o.o.,
Cara Uroša 17, 11000 Beograd, RS, престао је да важи
дана 18.05.2021. године.

Жиг рег. бр. 43870 чији је носилац
FARMALOGIST DOO, BULEVAR VOJVODE
MIŠIĆA 25-27 BEOGRAD, YU, престао је да важи
дана 06.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 63593 чији је носилац "Европски
покрет у Србији", Краља Милана 31, 11000 Београд,
RS, престао је да важи дана 19.05.2021. године.

Жиг рег. бр. 47481 чији је носилац MSD
International Holdings GmbH, Weystrasse 20, CH-6000
Lucerne 6, CH, престао је да важи дана 08.06.2021.
године.

Жиг рег. бр. 62887 чији је носилац
Farmaceutsko hemijska industrija " ZDRAVLJE",
akcionarsko društvo, 16000 Leskovac, Vlajkova 199,
RS, престао је да важи дана 19.05.2021. године.

Жиг рег. бр. 47527 чији је носилац MasterCard
International Incorporated (Delaware corporation), 2000
Purchase Street Purchase, New York 10577-2509, US,
престао је да важи дана 09.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 63519 чији је носилац Udruženje Eko centar "Vodomar 05", Novosadska br. 317, 21235
Temerin, RS, престао је да важи дана 20.05.2021.
године.
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Жиг рег. бр. 63426 чији је носилац Cheminova
A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, DK, престао
је да важи дана 20.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63497 чији је носилац BREM
GROUP DOO , Njegoševa 12, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 21.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63620 чији је носилац Preduzeće
za spoljnu i unutrašnju trgovinu RUIJI doo , Jurija
Gagarina 31A, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 21.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 62950 чији је носилац
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o., Apatin, Trg
oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана 21.05.2021.
године.
Жиг рег. бр. 62951 чији је носилац
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o., Apatin, Trg
oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана 21.05.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63493 чији је носилац ratiopharm
GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, DE, престао је да
важи дана 21.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63603 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 21.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63602 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 21.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63599 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 21.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63640 чији је носилац Društvo za
trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima
ACTAVIS DOO, Djordja Stanojevića 12, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 24.05.2021.
године.
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Ćirić, Kolubarski trg br. 70, 11550 Lazarevac, RS,
престао је да важи дана 24.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63654 чији је носилац
FARMACEVTSKA
HEMISKA
KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао
је да важи дана 24.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63431 чији је носилац
FARMACEVTSKA
HEMISKA
KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао
је да важи дана 24.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63655 чији је носилац
KENTKART SEE DOO, Makenzijeva 24, 11000,
Beograd, RS, престао је да важи дана 24.05.2031.
године.
Жиг рег. бр. 63648 чији је носилац
KENTKART SEE DOO, Makenzijeva 24, 11000,
Beograd, RS, престао је да важи дана 24.05.2031.
године.
Жиг рег. бр. 63429 чији је носилац BDK
Advokati advokatsko ortačko društvo , Dobračina 38,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
25.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63428 чији је носилац BDK
Advokati advokatsko ortačko društvo , Dobračina 38,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
25.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63645 чији је носилац AUDIO
PLANETA D.O.O., Mis Irbijeve 2k, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 25.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63634 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
26.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63649 чији је носилац G. & G.
S.r.l., Via C. A. Pizzardi 50, 40138 Bologna, IT, престао
је да важи дана 27.05.2021. године.

Жиг рег. бр. 63639 чији је носилац Društvo za
trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima
ACTAVIS DOO, Djordja Stanojevića 12, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 24.05.2021.
године.

Жиг рег. бр. 63651 чији је носилац
COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA
(Brazilian company), Av. Dr. José Artur Nova, 951, São
Miguel Paulista, São Paulo, SP, BR, престао је да важи
дана 27.05.2021. године.

Жиг рег. бр. 63613 чији је носилац SZTR
"AROMA - ĆIRIĆ" privatnog preduzetnika Dragice

Жиг рег. бр. 63650 чији је носилац
COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA
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(Brazilian company), Av. Dr. José Artur Nova, 951, São
Miguel Paulista, São Paulo, SP, BR, престао је да важи
дана 27.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 64866 чији је носилац Fond
"Football Friends", Vidikovački venac 74а, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 28.05.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63662 чији је носилац DNEVNIK
VOJVODINA PRES D.О.О. Preduzeće za izdavanje i
štampanje novina, Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi
Sad, RS, престао је да важи дана 28.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63663 чији је носилац DNEVNIK
VOJVODINA PRES D.О.О. Preduzeće za izdavanje i
štampanje novina , Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi
Sad, RS, престао је да важи дана 28.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63661 чији је носилац DNEVNIK
VOJVODINA PRES D.О.О. Preduzeće za izdavanje i
štampanje novina , Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi
Sad, RS, престао је да важи дана 28.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63468 чији је носилац PLAYBOY
ENTERPRISES INTERNATIONAL INC., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US, престао
је да важи дана 28.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63632 чији је носилац Preduzeće
za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju
HAPPY TV d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 28.05.2021.
године.
CORPORATION,
a
Delaware
(USA)
corporation, 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut
06749, US, престао је да важи дана 28.05.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63636 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
28.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63646 чији је носилац
DOO"BAHUS" STRIŽA, Striško naselje bb, 35250
Paraćin, RS, престао је да важи дана 28.05.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63504 чији је носилац ADRIA
DESIGN d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb, HR, престао
је да важи дана 28.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 63600 чији је носилац Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-Strasse 4, 22761
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Hamburg, DE, престао је да важи дана 01.06.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63435 чији је носилац Allied
Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички друм 14-16, ,
Београд-Земун, RS, престао је да важи дана
01.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63652 чији је носилац Centar
dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda,
Risanska 12, 11000 Beograd, RS, престао је да важи
дана 01.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 65476 чији је носилац PRVA
Televizija d.o.o. , 11000 Beograd, Autoput 22, RS,
престао је да важи дана 02.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63697 чији је носилац
Ugostiteljsko preduzeće ŠKOLJKA doo, Cvijićeva 112120/III, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
02.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63614 чији је носилац
FARMACEVTSKA
HEMISKA
KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD, SKOPJE, 1000
Skopje, Bul. Aleksandar Makedonski br. 12, MK,
престао је да важи дана 03.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63565 чији је носилац
PODRAVKA D.D. Prehrambena industrija, Ante
Starčevića 32, Koprivnica, HR, престао је да важи дана
03.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63785 чији је носилац
DERMATOLOŠKI CENTAR d.o.o., Višegradska br.
29/16, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
03.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63786 чији је носилац
DERMATOLOŠKI CENTAR d.o.o., Višegradska br.
29/16, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
03.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63564 чији је носилац TEVA
Pharmaceutical Industries Ltd., Science Based Industries
Campus, Har Hotzvim, P.O.Box 1142, Jerusalem 91010,
IL, престао је да важи дана 03.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 68272 чији је носилац Европски
покрет у Србији, Краља Милана 31/II, 11000 Београд,
RS, престао је да важи дана 03.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 68273 чији је носилац Европски
покрет у Србији, Краља Милана 31/II, 11000 Београд,
RS, престао је да важи дана 03.06.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63719 чији је носилац Slobodan
Nešović, Svetozara Markovića 34, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 04.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63964 чији је носилац "LES
FOLIES" doo, Kneza Miloša 33, 32000 Čačak, RS,
престао је да важи дана 04.06.2021. године.
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12, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана
10.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 64198 чији је носилац Predrag
Stefanović, Milorada Petrovića 22, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 10.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 63696 чији је носилац "LES
FOLIES" doo, Kneza Miloša 33, 32000 Čačak, RS,
престао је да важи дана 04.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 63588 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge MAGIČNO BILJE D.O.O., 11000
Beograd, Cara Uroša 9, RS, престао је да важи дана
10.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 65765 чији је носилац Брђан
Ковачевић, Сурчински пут 95е, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 04.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 63627 чији је носилац Zrneks Tim
doo, Hajduk Veljka 18, Subotica, RS, престао је да
важи дана 14.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 64090 чији је носилац PRVA
Televizija d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.06.2031. године.

Жиг рег. бр. 63524 чији је носилац BELUPO
lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 14.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 66099 чији је носилац Виолета
Балинт, Ресавска 29, спрат 8, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 08.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 63590 чији је носилац Privredno
društvo za trgovinu i usluge SUNBIRD LIGHTING
DOO, Autoput 20, lokal 1-8-9, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 16.06.2021. године.

Жиг рег. бр. 63691 чији је носилац Cheminova
A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harrboøre, DK, престао
је да важи дана 08.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63527 чији је носилац LG
Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
150-721 Seoul, KR, престао је да важи дана
09.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 62997 чији је носилац Sharda
Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra
(W), Mumbai-400 050, IN, престао је да важи дана
10.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 63624 чији је носилац THE FUN
& FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Батајнички друм
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Жиг рег. бр. 70293 чији је носилац Dr.
Regenold GmbH, Zӧllinplatz 4, formerly Am Berg 4, D79410 Badenweiler, DE, престао је да важи дана
11.06.2021. године.
Жиг рег. бр. 74283 чији је носилац Specijalna
bolnica za dermatovenerologiju "IOANNA MediGroup",
Ђорђа Вајферта 5, Београд, RS, престао је да важи
дана 27.05.2021. године.
Жиг рег. бр. 79363 чији је носилац Стефан
Живојиновић, Благоја Марјановића Моше 5, 11000,
Београд, RS, престао је да важи дана 03.06.2021.
године.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.11.2021. - 15.12.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 15368
промењена је у SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill
International Research Centre, RG42 6EY, Bracknell,
Berkshire, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19255
промењена је у Parlophone Records Limited, 27
Wrights Lane, W8 5 SW, London , UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 22754
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 23850
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 24149
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 25427
промењена је у CLEVELAND-CLIFFS STEEL
CORPORATION, 200 Public Square, Suite 3300 ,
Cleveland, Ohio 44114, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 26114
промењена је у EMI (IP) LIMITED, 4 Pancras Square,
London, N1C 4AG, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 26233
промењена је у Decca Music Group Limited, 4 Pancras
Square, London, N1C 4AG, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 26394
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29427
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 30075
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 30278
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 38787
промењена је у Chubb International Holdings Limited,
Mathisen Way, Colnbrook, Slough, SL3 0HB, Berkshire,
UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39816
промењена је у JT International S.A., 8, Rue Kazem
Radjavi , 1202 Geneva, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40383
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac ,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40384
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40385
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40387
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40388
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40793
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac ,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40844
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Hajduk Veljkova bb, Šabac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41085
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41519
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42778
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 42975
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52838
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44273
промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара
291 , 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53026
промењена је у Yokohama Off-Highway Tires
America, Inc., 201 Edgewater Drive, Wakefield,
Massachusetts 01880, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45128
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53404
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 47476
промењена је у Kabushiki Kaisha Fast Retailing (d/b/a
Fast Retailing Co., Ltd.), 10717-1, Sayama, Yamaguchi
City, Yamaguchi, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56460
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48621
промењена је у Thorn (IP) Limited, Point 3, Haywood
Road, Warwick CV34 5AH, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56904
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49284
промењена је у JT International S.A., 8, Rue Kazem
Radjavi , 1202 Geneva, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61450
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49360
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61451
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49361
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61452
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49362
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61782
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50348
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61797
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50462
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62236
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50805
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62239
промењена је у AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH,
Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Wien, Osterreich, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51288
промењена је у Yokohama Off-Highway Tires America
Inc., 201 Edgewater Drive, Wakefield, Massachusetts
01880, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62590
промењена је у FUTURE MEDIA DOO BEOGRAD U LIKVIDACIJI, Теразије 7-9, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51535
промењена је у GUDMARK GROUP d.o.o. Šabac,
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 62590
промењена је у I&F GRUPA DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD,
Теразије 7-9, општина Стари град, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 63415
промењена је у DESIGN DOO, Смолућска улица 10,
11070, Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63824
промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара
291 , 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63832
промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара
291 , 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64206
промењена је у Hard Rock Limited, 26 New Street, St.
Helier
, Jersey JE2 3RA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64294
промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара
291, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64459
промењена је у Astellas Deutschland GmbH,
Ridlerstrasse 57, D-80339, Munich, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64474
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64593
промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара
291 , 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64594
промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара
291 , 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65099
промењена је у JT International S.A., 8, Rue Kazem
Radjavi , 1202 Geneva, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66033
промењена је у VICTORIA GROUP DOO BEOGRAD,
Булевар Михајла Пупина 115б, 11070 Нови Београд,
RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број
66091 промењена је у VICTORIA GROUP DOO
BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 115б, 11070
Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број
66263 промењена је у VICTORIA GROUP DOO
BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 115б, 11070
Нови Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број
66264 промењена је у VICTORIA GROUP DOO
BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 115б, 11070
Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број
66265 промењена је у VICTORIA GROUP DOO
BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 115б, 11070
Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66346
промењена је у Corveta Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број
66355 промењена је у VICTORIA GROUP DOO
BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 115б, 11070
Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број
66456 промењена је у VICTORIA GROUP DOO
BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 115б, 11070
Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67627
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69203
промењена је у Fast Retailing Co., Ltd., 10717-1,
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69794
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71175
промењена је у Fast Retailing Co., Ltd., 10717-1,
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72489
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73619
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73690
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74465
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 74466
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80529
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74642
промењена је у Fast Retailing Co., Ltd., 10717-1,
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80533
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75681
промењена је у WAINMAN D.O.O. Beograd - u
likvidaciji, Страхињића бана 52б, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80544
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75899
промењена је у Fast Retailing Co., Ltd., 10717-1,
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80976
промењена је у Vincula Biotech Group d.o.o.,
Скендербегова 3, 11000, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76881
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 81108
промењена је у TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77103
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77716
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 81336
промењена је у Vincula Biotech Group d.o.o.,
Скендербегова 3, 11000, Београд, RS;
Промена пренос права

Име или адреса носиоца жига рег. број 77767
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

За жиг бр. 26385 извршен је пренос на Novartis
AG, , 4002 BAZEL, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79921
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

За жиг бр. 27494 извршен је пренос на INEOS
COMPOSITES IP, LLC, 5220 Blazer Parkway, Dublin,
Ohio 43017, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79923
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;

За жиг бр. 32515 извршен је пренос на Novartis
AG, , 4002 BASEL, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80361
промењена је у Vincula Biotech Group d.o.o.,
Скендербегова 3, 11000, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80526
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80527
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80528
промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330
Zionsville Road, IN 46268, US;
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За жиг бр. 40867 извршен је пренос на Verizon
Media Inc., 22000 AOL Way , Dulles, VA 20166, US;
За жиг бр. 48621 извршен је пренос на
Zumtobel Group AG, Hӧchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn,
AT;
За жиг бр. 55498 извршен је пренос на Baxter
International Inc., One Baxter Parkway , Deerfield,
Illinois 60015, US;
За жиг бр. 55498 извршен је пренос на Baxter
Healthcare SA, Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark
(Opfikon), CH;
За жиг бр. 57340 извршен је пренос на Upfield
Europe B.V. , Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam, NL;
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За жиг бр. 61450 извршен је пренос на
Alvogen TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736
Senningerberg, LU;
За жиг бр. 61451 извршен је пренос на
Alvogen TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736
Senningerberg, LU;
За жиг бр. 61452 извршен је пренос на Alvogen
TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, LU;
За жиг бр. 61782 извршен је пренос на
Alvogen TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736
Senningerberg, LU;
За жиг бр. 61797 извршен је пренос на
Alvogen TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736
Senningerberg, LU;

Ж
За жиг бр. 66264 извршен је пренос на
VICTORIAOIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU ULJARICA ŠID,
Бранка Ерића 2 , 22240 Шид, RS;
За жиг бр. 66265 извршен је пренос на Victoria
Group Non-Core doo Novi Sad, Хајдук Вељкова 11,
21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 66355 извршен је пренос на Victoria
Group Non-Core doo Novi Sad, Хајдук Вељкова 11,
21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 66456 извршен је пренос на Victoria
Group Non-Core doo Novi Sad, Хајдук Вељкова 11,
21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 67627 извршен је пренос на Alvogen
TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, LU;

За жиг бр. 62236 извршен је пренос на
Alvogen TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736
Senningerberg, LU;

За жиг бр. 70225 извршен је пренос на Alvogen
TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, LU;

За жиг бр. 62535 извршен је пренос на
Alvogen TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736
Senningerberg, LU;

За жиг бр. 71753 извршен је пренос на HRLY
BRAND HOLDINGS LLC, 240 Madison Avenue, 15th
Floor, New York, New York 10016, US;

За жиг бр. 62590 извршен је пренос на I&F
McCANN GRUPA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, Теразије 7-9,
општина Стари град, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 72060 извршен је пренос на Bimbo
Bakeries USA, Inc., 255 Business Center Drive ,
Horsham, Pennsylvania 19044, US;

За жиг бр. 62644 извршен је пренос на
Novartis AG, , 4002 BASEL, CH;
За жиг бр. 63605 извршен је пренос на Alvogen
TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, LU;

За жиг бр. 72688 извршен је пренос на
L’OREAL, 14 rue Royale, 75008 Paris, FR;
За жиг бр. 74314 извршен је пренос на Драшко
Ђурановић, Железничка број 2, 21000 Нови Сад, RS;

За жиг бр. 64293 извршен је пренос на RUBIN AD
KRUŠEVAC, Цара Лазара 291 , 37000 Крушевац, RS;

За жиг бр. 74921 извршен је пренос на Alvogen
TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg,
LU;

За жиг бр. 64474 извршен је пренос на
Alvogen TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736
Senningerberg, LU;

За жиг бр. 75681 извршен је пренос на
MAKADAMIA D.O.O. Beograd, Страхињића бана
52б, Београд, RS;

За жиг бр. 66033 извршен је пренос на Victoria
Group Non-Core doo Novi Sad, Хајдук Вељкова 11,
21000 Нови Сад, RS;

За жиг бр. 76832 извршен је пренос на VOZZI
HOLDING BV AMSTERDAM, Weerdestein 97,
1083GG Amsterdam, NL;

За жиг бр. 66091 извршен је пренос на Victoria
Group Non-Core doo Novi Sad, Хајдук Вељкова 11,
21000 Нови Сад, RS;

За жиг бр. 78345 извршен је пренос на BEČEJKA
d.o.o. Bečej, Новосадска 163, 21220 Бечеј, RS;

За жиг бр. 66263 извршен је пренос на Victoria
Group Non-Core doo Novi Sad, Хајдук Вељкова 11,
21000 Нови Сад, RS;
ЗИС / RS / IPO
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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 44/2021 - 48/2021 (18.11.2021. – 16.12.2021.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1626549
(151) 25.05.2021
(540)

H&M MOVE
(732) H & M Hennes &
Mauritz AB
(511) 09 10 18 25 28 35
41
(111) 1629430
(151) 26.05.2021
(540)

(540)

(732) Hristo Vasilev Petrov
(511) 06 19 20
(111) 1627391
(151) 04.06.2021
(540)

(111) 1626882
(151) 02.06.2021
(540)

(732) ELESA S.P.A. and
Otto Ganter GmbH & Co.
KG
(511) 06 07 09 20

(732) TEMPO
ELEKTRONİK
PROMOSYON SAAT VE
İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 09 14 35
(111) 1631650
(151) 04.06.2021
(540)

(732) MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH
& Co. KG
(511) 04 11 12 20 21 24
25 27
(111) 1628653
(151) 03.06.2021

176

FIELDPILOT
(732) Aebi Schmidt Holding
AG
(511) 09 12 42

(732) FAST RETAILING
CO., LTD.
(511) 16 18 24 25 26 35
39 40 41 42 45
(111) 1631149
(151) 07.06.2021
(540)

(111) 1633912
(151) 04.06.2021
(540)

(111) 1629506
(151) 04.06.2021
(540)

(732) XELLA RO SRL
(511) 06 19 35 37

(111) 1633910
(151) 04.06.2021
(540)

(732) ELESA S.P.A. and
Otto Ganter GmbH & Co.
KG
(511) 06 07 09 20

AIRFIELDPILOT
(732) Aebi Schmidt Holding
AG
(511) 09 12 42
(111) 1628999
(151) 06.06.2021
(540)

(732) TEAMMATE SPORT
INTERNATIONAL S.R.L.
(511) 25 28
(111) 1629504
(151) 07.06.2021
(540)

(732) Semrush Inc.
(511) 35 42
(111) 1626555
(151) 08.06.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1626008
(151) 08.06.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1626009
(151) 08.06.2021
(540)

(111) 1629165
(151) 15.06.2021
(540)

Ж

(111) 1632201
(151) 16.06.2021
(540)

(111) 1631166
(151) 22.06.2021
(540)

Faber-Castell
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1628006
(151) 11.06.2021
(540)

baha
(732) BAHA TECH
HOLDING AG
(511) 09 35 36 38 41 42
(111) 1631131
(151) 11.06.2021
(540)

(732) Faber-Castell
Aktiengesellschaft
(511) 03 21

(732) Würth Aerospace
Solutions GmbH
(511) 06 20 35 39

(111) 1629461
(151) 15.06.2021
(540)

(111) 1626054
(151) 22.06.2021
(540)

AVANTI
PREMIUM
(732) „AVANTI 777“
SMLLC
(511) 29 30 32 33 34 35
39
(111) 1631037
(151) 15.06.2021
(540)

(732) Petrol d.d., Ljubljana
(511) 01 04 35
(111) 1633396
(151) 17.06.2021
(540)

SERENI CAPELLI
(732) ANDREEAEMANUELA POPA
(511) 03 35

(732) GEAB SRL
(511) 03 14 18 24 25 27
(732) HELLENIC
DAIRIES SOCIETE
ANONYME with the
distinctive titles
"OLYMPUS",
"OLYMPOS", "RODOPI"
& "TYRAS"
(511) 05 29 30 32 35
(111) 1633511
(151) 14.06.2021
(540)

CAREMAKERS
(732) RENAULT s.a.s.
(511) 12 35 36 37 39 41
42 45

(111) 1626048
(151) 18.06.2021
(540)

(111) 1632923
(151) 15.06.2021
(540)

(732) NEUMAN & ESSER
Verwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft
mbH
(511) 09 11 42

(732) ŞAKALAK TARIM
MAKİNALARI SAN. VE
TİC. A.Ş.
(511) 07
(732) FRANCO ROSSI
S.R.L.
(511) 18 25

(111) 1632769
(151) 23.06.2021
(540)

(111) 1626050
(151) 18.06.2021
(540)

(732) OMV Downstream
GmbH
(511) 01 04 35 37 43 44
(111) 1627354
(151) 21.06.2021
(540)

MARANT

ЗИС / RS / IPO

(111) 1627723
(151) 23.06.2021
(540)

(111) 1627396
(151) 16.06.2021
(540)

(111) 1626551
(151) 15.06.2021
(540)

(732) Prhrambena industrija
"VITAMINKA" A.D.
(511) 30

(732) CONSORZIO PER
LA TUTELA DELL'ASTI
(511) 33

(732) LALETA LTD
(511) 35 41

(732) IM PRODUCTION
(511) 03 18 25 35

(732) Nemiroff Intellectual
Property Establishment
(511) 21 33
(111) 1628230
(151) 24.06.2021
(540)

Ivorell Soda
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 01 03 06 07 11 21
32
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(111) 1628807
(151) 25.06.2021
(540)

(732) Schulthess Maschinen AG
(511) 07 09 11 20 21 35
36 37 42
(111) 1626074
(151) 29.06.2021
(540)

(732) Interfocus EU Limited
(511) 09 25
(111) 1627133
(151) 28.06.2021
(540)

(732) J.B.
(511) 10 20 24 40
(111) 1632391
(151) 28.06.2021
(540)

(732) Shenzhen invt Electric
Co., Ltd
(511) 07 09
(111) 1627701
(151) 30.06.2021
(540)

HYLO CARE
(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 10
(111) 1628000
(151) 30.06.2021
(540)

(111) 1629741
(151) 05.07.2021
(540)

(732) CHINA UNIONPAY
CO., LTD.
(511) 09 36
(111) 1626884
(151) 07.07.2021
(540)

matopat
(732) Toruńskie Zakłady
Materiałów
Opatrunkowych, Spółka
Akcyjna
(511) 05 09 10 16 21 22
25
(111) 1626919
(151) 07.07.2021
(540)

(732) ebm-papst Mulfingen
GmbH & Co. KG
(511) 07 09 11 42

(111) 1632662
(151) 28.06.2021
(540)

(111) 1630414
(151) 30.06.2021
(540)

SCHINDLER
PORT
(732) PICOT
(511) 06 07 09 19 35 37
42
(111) 1629932
(151) 29.06.2021
(540)

(732) INVENTIO AG
(511) 06 07 09 12 19 35
37 38 39 42
(111) 1628731
(151) 05.07.2021
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoj
otvetstvennost'yu
«MANUFAKTURA DOM
PRIRODY»
(511) 03 05 35
(111) 1628314
(151) 07.07.2021
(540)

(732) INDUSTRIAS
QUIMICAS DEL
ADHESIVO, S.A.
(511) 01 17 39
(111) 1629207
(151) 07.07.2021
(540)

(732) TotalEnergies SE
(511) 01 02 03 04 05 06
07 09 11 12 14 16 17
18 19 20 21 25 28 35
36 37 38 39 40 41 42
43 45

178

(732) Apple Inc.
(511) 09 42
(111) 1627405
(151) 08.07.2021
(540)

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 08 11 21 26
(111) 1627729
(151) 08.07.2021
(540)

ebmpapst
Engineering a
better life
(732) PICOT
(511) 06 07 09 19 35 37
42

(540)

CELPLAST
(732) SIMONA AG
(511) 17 19 20

(732) Crystalex CZ, s.r.o.
(511) 21
(111) 1629938
(151) 08.07.2021
(540)

(732) DLMS User
Association
(511) 07 09 11 37 38 39
42
(111) 1629478
(151) 09.07.2021
(540)

GeoGuessr
(732) GeoGuessr AB
(511) 09 16 25 28 41
(111) 1629555
(151) 09.07.2021
(540)

(111) 1632479
(151) 07.07.2021

ЗИС / RS / IPO
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(732) OZKA TEKSTİL DIŞ
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1628500
(151) 10.07.2021
(540)

BEFITANU
(732) MS TRADEMARKS
Sp. z o.o.
(511) 28
(111) 1628501
(151) 10.07.2021
(540)

Ж

(732) Abi Solar Inc.
(511) 07 09 11

(732) CEME S.P.A.
(511) 07 09

(732) DriniBrand GmbH
(511) 30 31 32

(111) 1631021
(151) 13.07.2021
(540)

(111) 1627711
(151) 16.07.2021
(540)

(111) 1626068
(151) 20.07.2021
(540)

FEP
(732) FEP Fahrzeugelektrik
Pirna GmbH & Co. KG
(511) 09 12
(111) 1629187
(151) 15.07.2021
(540)

(732) CEME S.P.A.
(511) 07 09
(111) 1627712
(151) 16.07.2021
(540)

CYBERDYNE
(732) CYBERDYNE Inc.
(511) 10 44

(732) MS TRADEMARKS
Sp. z o.o.
(511) 28

(111) 1629219
(151) 15.07.2021
(540)

(111) 1628790
(151) 10.07.2021
(540)

FITANU
(732) MS TRADEMARKS
Sp. z o.o.
(511) 28
(111) 1627094
(151) 12.07.2021
(540)

(732) Shandong Shanfang
Medical Consulting Service
Co., Ltd.
(511) 10
(111) 1627480
(151) 13.07.2021
(540)

(732) CYBERDYNE Inc.
(511) 10 44

(732) TD "CENTRO
UNION" D.O.O. Skopje
(511) 07 09 11 21 35

(732) IIC-INTERSPORT
International Corporation
GmbH
(511) 06 08 09 11 12 18
20 21 22 24 25 27 28
35 36 38 40 41 42 45

(111) 1628627
(151) 19.07.2021
(540)

(111) 1629179
(151) 23.07.2021
(540)

MS ENERGY
(732) M SAN GRUPA
d.o.o.
(511) 09 11 12 16 35 42

Wearable Cyborg
(732) CYBERDYNE Inc.
(511) 10 44
(111) 1622189
(151) 15.07.2021
(540)

(732) GUANGDONG
OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATION
S CORP., LTD.
(511) 09
(732) NATURALIS d.o.o.
(511) 16 32 35
(111) 1627710
(151) 16.07.2021
(540)

(111) 1629321
(151) 21.07.2021
(540)

(111) 1628013
(151) 16.07.2021
(540)

(111) 1629530
(151) 15.07.2021
(540)

Find N

(111) 1628795
(151) 13.07.2021
(540)

(732) CEME S.P.A.
(511) 07 09

(732) GIORGIO ARMANI
S.P.A.
(511) 03 09 10 14 16 18
25 26 35

(111) 1629180
(151) 23.07.2021
(540)
(732) IIC-INTERSPORT
International Corporation
GmbH
(511) 06 08 09 11 12 18
20 21 22 24 25 27 28
35 36 38 40 41 42 45
(111) 1632007
(151) 20.07.2021
(540)

(732) M SAN GRUPA
d.o.o.
(511) 09 11 12 16 35 42
(111) 1631042
(151) 23.07.2021
(540)

FloraEast
(732) Zhejiang Yige
Enterprise Management
Group Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1626143
(151) 23.07.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 02 17 19

(732) RUBELLA BEAUTY
AD
(511) 03

(732) PJSC "Cherkizovo
Group"
(511) 29

(111) 1633077
(151) 27.07.2021
(540)

(111) 1626271
(151) 02.08.2021
(540)

(111) 1628102
(151) 03.08.2021
(540)

(732) Individual
entrepreneur Minkin Denis
Andreevich
(511) 09 12
(111) 1629497
(151) 26.07.2021
(540)

Ivy
(732) Zott SE & Co. KG
(511) 29 30

SERELYS

(732) Tim Valores d.o.o.
(511) 36
(111) 1633916
(151) 28.07.2021
(540)

(732) S.A.M. Sérélys
Pharma
(511) 05 29
(111) 1626276
(151) 06.07.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 41
(111) 1628247
(151) 03.08.2021
(540)

(111) 1631550
(151) 26.07.2021
(540)

(732) LKW WALTER
Internationale
Transportorganisation AG
(511) 36 37 39
(111) 1632924
(151) 26.07.2021
(540)

(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 09 10 12 18 20 21
28 35
(111) 1626904
(151) 27.07.2021
(540)

TURTLE BEACH
(732) Voyetra Turtle Beach,
Inc.
(511) 09 28
(111) 1627522
(151) 27.07.2021
(540)

180

(732) YVES SAINT
LAURENT
(511) 09 14 18 25 35

(732) PALOÏSE SAS
(511) 03 09 14 18 25

(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih
smol Količevo, d.o.o.
(511) 01 02

(111) 1628517
(151) 02.08.2021
(540)

(111) 1630439
(151) 03.08.2021
(540)

(111) 1626563
(151) 29.07.2021
(540)

(732) KORUS EU a.s.
(511) 09 25
(111) 1628124
(151) 30.07.2021
(540)

(732) Shenzhen Meetion
Tech Co., Ltd
(511) 09 12 20 28
(111) 1630835
(151) 02.08.2021
(540)

(732) A. LOACKER S.P.A.
(511) 30 43
(111) 1631257
(151) 03.08.2021
(540)

FLYING BEAN
(732) ATLANTIC GRUPA
d.d.
(511) 30 43

(732) FENGH MEDICAL
CO., LTD.
(511) 10 35

(111) 1629522
(151) 30.07.2021
(540)

(111) 1627600
(151) 03.08.2021
(540)

KANSAI HELIOS
(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih smol
Količevo, d.o.o.
(511) 01 02 04 05 16 17
19
(111) 1633765
(151) 03.08.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih
smol Količevo, d.o.o.
(511) 01 02 04 05 16 17
19

(111) 1632771
(151) 04.08.2021
(540)

(732) MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Nyilványosan
Müködö Részvénytársaság
(511) 01
(111) 1627727
(151) 04.08.2021
(540)

BOFFETTI
(732) S.E.C.I. S.R.L.
(511) 04 07 09 37 39 40
42

(732) DLMS User
Association
(511) 07 09 11 39 42

(732) VIVRE DECO SA
(511) 35
(111) 1630844
(151) 05.08.2021
(540)

FRUTTINO
ZUEGG

(732) BSP TOOLS
(KUNSHAN) CO.,LTD.
(511) 07
(111) 1633580
(151) 06.08.2021
(540)

(111) 1626463
(151) 06.08.2021
(540)

(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 36 38 41
42
(111) 1628133
(151) 09.08.2021
(540)

SWIT

(111) 1628685
(151) 04.08.2021
(540)

(732) EUROPOWER
ENERJİ VE
OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 04
(111) 1627441
(151) 06.08.2021
(540)

Fwango
(732) Kankakee Spikeball,
Inc.
(511) 42

(732) Cristallo Glas GmbH
(511) 21

(732) Inventio AG
(511) 09 10 11 17 19 21
(111) 1633620
(151) 10.08.2021
(540)

SCHINDLER
(732) Inventio AG
(511) 09 10 11 17 19 21

(732) Zuegg S.p.A.
(511) 29 30 32

(111) 1627735
(151) 04.08.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 42

(540)

(111) 1633086
(151) 06.08.2021
(540)

(111) 1626908
(151) 04.08.2021
(540)

REMOLOOP

Ж

(732) Wilhelm
Schwarzmüller GmbH and
Schwarzmüller
Management & Service
GmbH
(511) 09 38 39
(111) 1629951
(151) 10.08.2021
(540)

SIKASHIELD
(732) Sika Technology AG
(511) 17 19
(111) 1633618
(151) 10.08.2021
(540)

(111) 1627854
(151) 11.08.2021
(540)

FALKE - WE
CARE - COTTON
(732) FALKE KGaA
(511) 25
(111) 1632045
(151) 11.08.2021
(540)

SauBär
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 04 05 08 09 11
14 16 18 20 21 24 25
26 28 30 32
(111) 1627362
(151) 12.08.2021
(540)

PHILDAR
(732) PP Yarns & Co
(511) 16 22 23 24 25 26
(111) 1630450
(151) 12.08.2021
(540)

(111) 1629942
(151) 06.08.2021
(540)

(111) 1631562
(151) 04.08.2021
(540)

BOFFETTI
(732) S.E.C.I. S.R.L.
(511) 04 07 09 37 39 40
42

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1633619
(151) 10.08.2021
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(732) ST. NICOLAUS trade, a. s.
(511) 33

(540)

(111) 1629881
(151) 13.08.2021
(540)

(732) Xia Quan
(511) 03 05

(732) Amgen Inc.
(511) 05

(111) 1630858
(151) 13.08.2021
(540)

(111) 1628828
(151) 17.08.2021
(540)

PORR. Green and
Lean.

ACEMAN

(732) PORR AG
(511) 19 36 37 42

(732) Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
(511) 12 28

(111) 1632711
(151) 13.08.2021
(540)

(111) 1629521
(151) 17.08.2021
(540)

(111) 1633317
(151) 18.08.2021
(540)

(111) 1630635
(151) 20.08.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 35 42

(732) Open Joint Stock
Company "Mozyr
Woodworking Plant"
(511) 17 19 35

(111) 1627609
(151) 19.08.2021
(540)

FRIULSIDER
YOUR FIXING
FACTORY
(732) FRIULSIDER S.P.A.
(511) 01 06 19 20
(111) 1628152
(151) 19.08.2021
(540)

DRYPHON
(732) Nanjing Easthouse
Electrical Co., Ltd.
(511) 06 09
(111) 1628244
(151) 14.08.2021
(540)

(732) Hansgrohe SE
(511) 11
(111) 1629880
(151) 18.08.2021
(540)

(111) 1630987
(151) 19.08.2021
(540)

(111) 1626604
(151) 24.08.2021
(540)

(732) Prehranbena industrija
VITAMINKA A.D.
(511) 30

(111) 1627327
(151) 20.08.2021
(540)

(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH & Co.
KG
(511) 05 29 30 31 32 33

(732) JINJIANG
QUANDELI SPORTING
CO., LTD
(511) 25
(111) 1627628
(151) 24.08.2021
(540)

GARDEN
GOURMET
(732) GUANGZHOU
PEARL RIVER AMASON
DIGITAL MUSICAL
INSTRUMENT CO.,LTD
(511) 15

182

(111) 1633332
(151) 23.08.2021
(540)

(732) ROIDMI
INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 11

(111) 1632568
(151) 18.08.2021
(540)

(111) 1627175
(151) 17.08.2021

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 10 25

(732) Regional Card
Processing Centre, s. r. o.
(511) 36 42 45

(732) DS17 Management
Holding GmbH
(511) 03 09 10 14 18 20
25 26 28

(732) EDI Center GmbH
(511) 09 35 38 42

(732) Doronin Kirill
Leonidovich
(511) 35 36 41 42 45

Fascino

That's Tuff

UNIDOC

(111) 1626167
(151) 16.08.2021
(540)

(111) 1628669
(151) 23.08.2021
(540)

(111) 1627848
(151) 20.08.2021
(540)

CEPELIN MEDIA
(732) Lidija Samardžija
(511) 35 41

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 29 30
(111) 1629690
(151) 24.08.2021
(540)

TEREA GOLD
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1629691
(151) 24.08.2021
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

Ж

(111) 1633724
(151) 27.08.2021
(540)

(111) 1627772
(151) 27.08.2021
(540)

DCA
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1626135
(151) 24.08.2021
(540)

KILDWICK

(732) JIANGSU
DONGCHENG POWER
TOOLS Co., LTD.
(511) 08
(111) 1628129
(151) 27.08.2021
(540)

SemiQuarz

(732) PERATO GmbH
(511) 01 11 16

(732) SemiQuarz Holding
GmbH
(511) 07 09 40

(111) 1628127
(151) 26.08.2021
(540)

(111) 1628280
(151) 27.08.2021
(540)

Secured by Knox
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 09 42
(111) 1629687
(151) 26.08.2021
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1629688
(151) 26.08.2021
(540)

TEREA BLACK
GREEN
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1629692
(151) 26.08.2021
(540)

TEREA GREEN
ЗИС / RS / IPO

(732) Shenzhen
Zhongfuneng Electric
Equipment Co., Ltd.
(511) 11
(111) 1628455
(151) 27.08.2021
(540)

(732) Tianli Electrical
Machinery(Ningbo)Co.,Ltd.
(511) 09
(111) 1632651
(151) 27.08.2021
(540)

j+ pilot
(732) Juice Technology AG
(511) 09 42
(111) 1633094
(151) 27.08.2021
(540)

EEEasy-Seal
(732) CCI Valve
Technology GmbH
(511) 17 22

(111) 1631043
(151) 30.08.2021
(540)

Mysteria
(732) UNI-TREND
TECHNOLOGY (CHINA)
CO., LTD.
(511) 09
(111) 1627787
(151) 30.08.2021
(540)

(732) ST. NICOLAUS trade, a. s.
(511) 33
(111) 1631048
(151) 30.08.2021
(540)

Don Oscuro
(732) ST. NICOLAUS trade, a. s.
(511) 33

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 29 30 35 41 43 44
(111) 1627957
(151) 30.08.2021
(540)

PLANOVA
(732) Asahi Kasei Medical
Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1629634
(151) 30.08.2021
(540)

(111) 1627555
(151) 31.08.2021
(540)

(732) ZHUHAI LTWOO
CONTROLLER
TECHNOLOGY CO.,LTD.
(511) 12
(111) 1627577
(151) 31.08.2021
(540)

Assurance Beyond
Expectation
(732) Asahi Kasei Medical
Co., Ltd.
(511) 07 09 10
(111) 1629689
(151) 30.08.2021
(540)

TEREA BLUE

(732) Dacoco GmbH
(511) 09 35 42
(111) 1628671
(151) 31.08.2021
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

(732) HarburgFreudenberger
Maschinenbau GmbH
(511) 07

(111) 1629998
(151) 30.08.2021
(540)

(111) 1628848
(151) 02.09.2021
(540)

CROATIA'S BEST
KEPT SECRET
(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu "Kartli"
(511) 01 04 17 19 35 39
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(111) 1629590
(151) 02.09.2021
(540)

(732) HarburgFreudenberger
Maschinenbau GmbH
(511) 07
(111) 1631215
(151) 02.09.2021
(540)

BlueGold
(732) Lenox Handels- und
Speditionsgesellschaft mbH
& Co. KG
(511) 29 30
(111) 1629791
(151) 03.09.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 35 42
(111) 1630460
(151) 03.09.2021
(540)

(540)

(732) HELL ENERGY
Magyarország Kft.
(511) 32

(732) NOOSA
INVESTMENTS SRL
(511) 34
(111) 1629235
(151) 10.09.2021
(540)

(111) 1633427
(151) 03.09.2021
(540)
(732) Chal-Tec GmbH
(511) 09 10 18 25 28
(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 35 41 42
(111) 1628374
(151) 08.09.2021
(540)

(111) 1629600
(151) 10.09.2021
(540)

PURE MOMENTS

Dr. med. Michalzik

(732) AH License ApS
(511) 03

(732) Dr. Alexander
Michalzik
(511) 01 03 05

(111) 1629575
(151) 11.09.2021
(540)

(111) 1629108
(151) 08.09.2021
(540)

JO’S LAUNDRY
(732) Gaz & Jo Intellectual
Property Holdings Limited
(511) 03

(732) ST. NICOLAUS, a. s.
(511) 32 33 35

(732) Dr. Harold Katz, LLC
(511) 03

(732) ST. NICOLAUS, a. s.
(511) 32 33 35

(732) CROP'S N.V.
(511) 29 30 31 32

(111) 1631281
(151) 03.09.2021
(540)

(111) 1626177
(151) 10.09.2021
(540)

(111) 1632242
(151) 03.09.2021

AVON RARE
ONYX

(111) 1630169
(151) 14.09.2021
(540)

(732) ZTO EXPRESS CO.,
LTD.
(511) 39
(111) 1630375
(151) 14.09.2021
(540)

LIGHTYEAR
(732) Lightyear Financial
Ltd
(511) 36

(732) Shenzhen Shiyutong
Technology Co., Ltd.
(511) 09

(111) 1633062
(151) 13.09.2021
(540)

(111) 1631942
(151) 14.09.2021
(540)

Dr. Lo
(732) SUN SEA
COSMETICS SRL
(511) 03 35 44
(111) 1626490
(151) 14.09.2021

184

(111) 1628533
(151) 14.09.2021
(540)

(111) 1627003
(151) 13.09.2021
(540)

(111) 1628262
(151) 13.09.2021
(540)

ST. NICOLAUS

(732) Shenzhen Shiyutong
Technology Co., Ltd.
(511) 09

(732) Avon Products, Inc.
(511) 03

(732) ADB SAFEGATE BV
(511) 09 11

(111) 1631280
(151) 03.09.2021
(540)

(732) ST. NICOLAUS, a. s.
(511) 32 33 35

(732) Neway Valve
(Suzhou) Co., Ltd.
(511) 06
(111) 1627553
(151) 14.09.2021
(540)

(111) 1633739
(151) 08.09.2021
(540)

ST. NICOLAUS
ADRIATIC

(540)

(732) Ernst-Friedrich
Loosen
(511) 32
(111) 1632092
(151) 14.09.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1626021
(151) 14.09.2021
(540)

NEOVISTA
(732) FRANCESCO
VOZZA S.R.L.
(511) 36
(111) 1632238
(151) 14.09.2021
(540)

Ж

(111) 1629357
(151) 15.09.2021
(540)

FALKE we care

(732) ZENTAX LIMITED
(511) 05 29 30

(732) FALKE KGaA
(511) 25

(111) 1628171
(151) 15.09.2021
(540)

(111) 1632446
(151) 15.09.2021
(540)

(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 36 38 41 42
(111) 1632447
(151) 15.09.2021
(540)
(732) SAIC MOTOR
CORPORATION LIMITED
(511) 09 12 35 37
(111) 1632820
(151) 14.09.2021
(540)

(732) AGF88 HOLDING Srl
(511) 03
(111) 1627110
(151) 16.09.2021
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 18 25
(111) 1630751
(151) 16.09.2021
(540)

(732) Shenzhen Photondust
Technology Co., Ltd.
(511) 34

(111) 1628248
(151) 15.09.2021
(540)
(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 36 38 41 42

(111) 1628840
(151) 15.09.2021
(540)
(732) Limited Liability
Company "WHOOSH"
(511) 39

(732) TENDAM RETAIL,
S.A.
(511) 35

ALTER EGO

(732) Birradamare s.r.l.
(511) 32

(732) TIK d.o.o.
(511) 10

(111) 1632830
(151) 14.09.2021
(540)

(540)

(111) 1632870
(151) 15.09.2021
(540)

DETRINOVA
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1632871
(151) 15.09.2021
(540)

(732) MIS EN PLACE,
gostinske storitve d.o.o.
(511) 30
(111) 1628845
(151) 15.09.2021
(540)

VITADESOL
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1633068
(151) 15.09.2021
(540)

(111) 1631521
(151) 16.09.2021
(540)

HAS Core
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD.
(511) 09 12
(111) 1633946
(151) 16.09.2021
(540)

MY KIDNEY
JOURNEY
(732) BAXTER
INTERNATIONAL INC.
(511) 09 41
(111) 1630449
(151) 17.09.2021
(540)

(111) 1633183
(151) 14.09.2021
(540)
(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 36 38 41 42
(732) Limited Liability
Company "WHOOSH"
(511) 39

ЗИС / RS / IPO

(732) DS17 Management
Holding GmbH
(511) 03 09 10 14 18 20
25 26 28

(111) 1626015
(151) 15.09.2021
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(732) Danish Pig Genetics P/S
(511) 09 31 42 44
(111) 1631560
(151) 17.09.2021
(540)

DGENES
(732) Danish Pig Genetics
P/S
(511) 09 31 42 44
(111) 1626201
(151) 20.09.2021
(540)

sustainAl
(732) Hammerer
Aluminium Industries
GmbH
(511) 06 40 42
(111) 1629107
(151) 20.09.2021
(540)

(732) ZF
FRIEDRICHSHAFEN AG
(511) 35 37 41 42
(111) 1628161
(151) 21.09.2021
(540)

(732) Koninklijke Philips
N.V.
(511) 07
(111) 1631239
(151) 21.09.2021
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennost'yu
"Nauchnovnedrencheskiy
tsentr Agrovetzashchita"
(511) 05
(111) 1628155
(151) 21.09.2021
(540)

AHEAD

186

(732) Tehno-Mag d.o.o.
(511) 08 09 11

(732) CALIPSO S.R.L.
(511) 32

(111) 1631907
(151) 22.09.2021
(540)

(111) 1632719
(151) 21.09.2021
(540)

Alvera
(732) CALIPSO SRL
(511) 32
(111) 1632720
(151) 21.09.2021
(540)

QUEEN ALOE
VERA
(732) CALIPSO SRL
(511) 32
(111) 1628893
(151) 22.09.2021

(111) 1630333
(151) 23.09.2021
(540)

(732) Beijing Roborock
Technology Co., Ltd.
(511) 07
(111) 1630478
(151) 23.09.2021
(540)

(111) 1631244
(151) 22.09.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09

Gdriveteam

ANANDIN

(732) Chantré & Cie. GmbH
(511) 33

(732) MELONI TECNOHANDLING S.R.L.
(511) 07

(111) 1626251
(151) 21.09.2021
(540)

(111) 1627266
(151) 21.09.2021
(540)

(732) LEDVANCE GmbH
(511) 09 11

(111) 1630356
(151) 22.09.2021
(540)

(111) 1632584
(151) 21.09.2021
(540)

(732) Beijing Jiafubi
International Auction Co.,
Ltd.
(511) 35
(111) 1629587
(151) 23.09.2021
(540)

AQUASPIN

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 03 04 11 21

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 04 09 16 35 38
41

(540)

(732) Beijing Roborock
Technology Co., Ltd.
(511) 07
(111) 1632574
(151) 23.09.2021
(540)

DEMACO
(732) Barry Callebaut AG
Westpark
(511) 29 30 35 41 43
(111) 1632606
(151) 22.09.2021
(540)

(732) Demaco Holland B.V.
(511) 06 09 39 42
(111) 1626195
(151) 24.09.2021
(540)

(732) Hammerer
Aluminium Industries
GmbH
(511) 06 40 42
(111) 1626197
(151) 24.09.2021
(540)

X-RITE

ЗИС / RS / IPO
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(732) X-Rite, Incorporated
(511) 09
(111) 1628216
(151) 24.09.2021
(540)

(540)

VETVIVA
(732) Richter Pharma AG
(511) 05 31 44
(111) 1632735
(151) 24.09.2021
(540)

Ж
(732) China Tobacco Fujian
Industrial Co., Ltd
(511) 34

(732) Siemens Healthcare
GmbH
(511) 09 10 42

(111) 1630976
(151) 27.09.2021
(540)

(111) 1627318
(151) 29.09.2021
(540)

NUTSTORY

(732) METABOLIC
EXPLORER
(511) 01 03 05 30 31
(111) 1630411
(151) 24.09.2021
(540)

(732) ZHEJIANG CONBA
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
(511) 05
(111) 1631250
(151) 24.09.2021
(540)

(732) AxonIQ B.V.
(511) 09 42

(732) Limited liability
company, "Confectionery
Complex "Ozersky
souvenir"
(511) 30
(732) Dongguan Suoai
Electronics Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1630884
(151) 26.09.2021
(540)

(732) Yangtze Memory
Technologies Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1632345
(151) 26.09.2021
(540)

(732) AxonIQ B.V.
(511) 09 42

(732) Fujian Odete
Machinery Technology Co.,
Ltd.
(511) 07

(111) 1631396
(151) 24.09.2021
(540)

(111) 1627523
(151) 27.09.2021
(540)

(732) Ringier AG
(511) 16 35 41
(111) 1632057
(151) 24.09.2021
(540)

(732) Fedo GmbH
(511) 03 05
(111) 1632497
(151) 24.09.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) IREST HEALTH
SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO., LTD
(511) 10
(111) 1631249
(151) 27.09.2021
(540)

GEBOL
(732) Gebol
Handelsgesellschaft m.b.H.
(511) 09 10 17 21 25
(111) 1628866
(151) 28.09.2021
(540)

(111) 1631251
(151) 24.09.2021
(540)

AXONIQ

(111) 1628173
(151) 29.09.2021
(540)

myExam Cockpit
(732) Siemens Healthcare
GmbH
(511) 09 10 42
(111) 1628989
(151) 28.09.2021
(540)

(732) s.Oliver Bernd Freier
GmbH & Co. KG
(511) 18 25 35
(111) 1630902
(151) 27.09.2021
(540)

(732) Création Gross GmbH
& Co. KG
(511) 03 14 18 25 35
(111) 1627794
(151) 30.09.2021
(540)

(732) SOCIETE DES
CERAMIQUES
TECHNIQUES
(511) 35 42
(111) 1627891
(151) 30.09.2021
(540)

(732) FERRERO S.P.A.
(511) 30
(111) 1629239
(151) 28.09.2021
(540)

myExam Autopilot

ALUCER
(732) SOCIETE DES
CERAMIQUES
TECHNIQUES
(511) 01 40 42
(111) 1628697
(151) 30.09.2021
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(540)

(540)

(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05 10 44

(732) Shoppster, spletna
trgovina, d.o.o.
(511) 03 05 12 21 28 29

(111) 1626467
(151) 04.10.2021
(540)

(111) 1630371
(151) 05.10.2021
(540)

LOOP

(732) Continental
Automotive GmbH
(511) 06 07 09 12 39

(732) LUFRA SHPK
(511) 29 30

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 16
(111) 1630645
(151) 04.10.2021
(540)

(732) ALLIED DOMECQ
SPIRITS & WINE
LIMITED
(511) 33

(111) 1632684
(151) 05.10.2021
(540)

(111) 1630372
(151) 05.10.2021
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 16

(732) BRANDS 2020, S.L.
(511) 09
(111) 1628738
(151) 06.10.2021
(540)

(111) 1631806
(151) 30.09.2021
(540)

MASTER
DATEJUST

VERABON
(732) Heinrichsthaler
Milchwerke GmbH
(511) 29

(732) BLUE BUFFALO
ENTERPRISES, INC.
(511) 31

(111) 1633579
(151) 30.09.2021
(540)

(111) 1631262
(151) 04.10.2021
(540)

Carrera

(732) Heinrichsthaler
Milchwerke GmbH
(511) 29 30

(732) Dr. Ing. h.c. F.
Porsche Aktiengesellschaft
(511) 03 04 11 27

(111) 1633518
(151) 01.10.2021

(111) 1627813
(151) 05.10.2021

188

VTSens Plus

(111) 1628693
(151) 04.10.2021
(540)

(111) 1628699
(151) 30.09.2021
(540)

DELIGAN

(111) 1631265
(151) 05.10.2021
(540)

(111) 1632243
(151) 05.10.2021
(540)

(732) Loop BV
(511) 09 10

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 16

(732) Shoppster, spletna
trgovina, d.o.o.
(511) 03 05 08 11

(732) ALLIED DOMECQ
SPIRITS & WINE
LIMITED
(511) 33
(111) 1630737
(151) 05.10.2021
(540)

(732) ROLEX SA
(511) 14
(111) 1628890
(151) 06.10.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) AIRPHYSIO IP
HOLDING PTY LTD
(511) 10
(111) 1632076
(151) 06.10.2021
(540)

logyclab
(732) Oemeta Chemische
Werke Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
(511) 09
(111) 1632411
(151) 06.10.2021
(540)

GEOCYCLE
PLANET
SOLUTIONS
(732) Holcim Technology Ltd
(511) 39 40 42
(111) 1632465
(151) 07.10.2021
(540)

(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1628905
(151) 08.10.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 35
(111) 1627893
(151) 11.10.2021
(540)

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 29 30
(111) 1629949
(151) 08.10.2021
(540)

LUTOSA
(732) LUTOSA
(511) 29 30
(111) 1628272
(151) 11.10.2021
(540)

print24
(732) Unitedprint.com
Holding GmbH
(511) 02 03 04 09 20 21
30 35 38 39 41 42 43
45

(111) 1632512
(151) 07.10.2021
(540)
(732) SOUFFLET
AGRICULTURE
(511) 01 05
(111) 1631378
(151) 08.10.2021
(540)

TRD
(732) JSR Corporation
(511) 01 17
(111) 1631380
(151) 08.10.2021
(540)

TACKRODE
(732) JSR Corporation
(511) 01 17
(111) 1632613
(151) 09.10.2021

ЗИС / RS / IPO

(540)

SHAREPLAY

(732) AMBROVIT S.P.A.
(511) 06

(111) 1632730
(151) 07.10.2021
(540)

(540)

(111) 1633787
(151) 07.10.2021
(540)

AMBFAST
EUROPE

(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33

Ж

(111) 1629364
(151) 11.10.2021
(540)

(732) Aktsionernoe
obshchestvo «Gruppa
kompanij «Etalon»
(511) 35 36 37 42
(111) 1630883
(151) 11.10.2021
(540)

(732) SAVENCIA SA
(511) 29
(111) 1628445
(151) 12.10.2021
(540)

LIGHTS,
CAMERA,
LASHES
(732) Tarte, Inc.
(511) 03
(111) 1627045
(151) 13.10.2021
(540)

INSUEXMET
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
(111) 1627755
(151) 13.10.2021
(540)

STIMUCMENT
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
(111) 1629337
(151) 13.10.2021
(540)

TOTYLEM
(732) PRINX
CHENGSHAN
(SHANDONG)TIRE
COMPANY LTD.
(511) 12
(111) 1633970
(151) 11.10.2021

(732) LABORATOIRE
INNOTECH
INTERNATIONAL
(511) 05 10
(111) 1633115
(151) 14.10.2021
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Ж
(540)

ZIG - ZAG
(732) DEISA EBANO
S.P.A.
(511) 03 05
(111) 1633802
(151) 14.10.2021
(540)

(732) MAKSTIL
Akcionersko drustvo za
proizvodstvo i trgovija so
proizvodi za crna
metalurgija Skopje
(511) 06 40

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1628564
(151) 19.10.2021
(540)

(111) 1626409
(151) 18.10.2021
(540)

(540)

(732) SITFORM d.o.o.
(511) 20
(111) 1633300
(151) 20.10.2021
(540)

DARZETA
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1627227
(151) 15.10.2021
(540)

CUBE ME
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 05
(111) 1632789
(151) 15.10.2021
(540)

(111) 1630000
(151) 18.10.2021
(540)

ICE RIVER
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostiyu
"BIBLIOTEKA"
(511) 33
(111) 1631128
(151) 18.10.2021
(540)

(732) LATVIJAS
FINIERIS, AS
(511) 19 35
(732) Foundation Medicine,
Inc.
(511) 10 42 44
(111) 1631302
(151) 19.10.2021
(540)

SIENU
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1631961
(151) 19.10.2021
(540)

(111) 1632942
(151) 15.10.2021
(540)

(111) 1631460
(151) 18.10.2021
(540)

VOLUME
MILLION
LASHES BALM
BROWN
(732) L'OREAL
(511) 03

(732) MAKSTIL
Akcionersko drustvo za
proizvodstvo i trgovija so
proizvodi za crna
metalurgija Skopje
(511) 06 40
(111) 1633329
(151) 15.10.2021
(540)

(111) 1626002
(151) 18.10.2021
(540)

GAXENIM
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1627563
(151) 19.10.2021
(540)

(732) Toyota Motor Europe
(511) 12 35
(111) 1627773
(151) 21.10.2021
(540)

(732) RENAULT s.a.s
(511) 12
(732) MAKSTIL
Akcionersko drustvo za
proizvodstvo i trgovija so
proizvodi za crna
metalurgija Skopje
(511) 06 40

(111) 1627675
(151) 21.10.2021
(540)

(732) RATIONAL
Aktiengesellschaft
(511) 37
(111) 1633371
(151) 19.10.2021
(540)

Mi Sound Lab
(732) XIAOMI INC.
(511) 35
(111) 1628460
(151) 21.10.2021
(540)

BLACK PURPLE
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1633612
(151) 19.10.2021
(540)

(732) Toyota Motor Europe
(511) 12 35
(111) 1629060
(151) 21.10.2021
(540)

HONOR FullView
(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1632506
(151) 20.10.2021

HOLITUAL
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(732) Ltd "DAFT
TOBAKKO"
(511) 34
(111) 1629914
(151) 21.10.2021
(540)

MHEAT
(732) Mayekawa Nordic
A/S
(511) 07 11

(111) 1626685
(151) 22.10.2021
(540)

HEART CORE
(732) Bora Creations S.L.
(511) 03
(111) 1629992
(151) 22.10.2021
(540)

(111) 1630324
(151) 21.10.2021
(540)

(111) 1631080
(151) 21.10.2021
(540)

HOLY BEAUTY
(732) Limited Liability
Company "MEDCOS"
(511) 03

(732) Payoneer Inc.
(511) 09 36
(111) 1630665
(151) 22.10.2021
(540)

SiGREEN
(732) Siemens
Aktiengesellschaft
(511) 09 42
(111) 1632288
(151) 22.10.2021
(540)

(111) 1628714
(151) 27.10.2021
(540)

Giants
(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31
(111) 1631327
(151) 27.10.2021
(540)

(111) 1630954
(151) 26.10.2021
(540)

SUSTEON
(732) BASF SE
(511) 05
(111) 1630989
(151) 26.10.2021
(540)

(732) Payoneer Inc.
(511) 09 36
(111) 1630939
(151) 25.10.2021

(111) 1631645
(151) 27.10.2021
(540)

PRIME LAB
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1632801
(151) 27.10.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 14
(111) 1631077
(151) 26.10.2021
(540)

(732) Lottery Live Ltd
(511) 09 28 41
(111) 1628022
(151) 28.10.2021
(540)

(732) Nammo Lapua Oy
(511) 13
(111) 1628723
(151) 28.10.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1633110
(151) 22.10.2021
(540)

(732) Lottery Live Ltd
(511) 09 28 41

APPLE AIRTAG

(111) 1631818
(151) 26.10.2021
(540)

(732) Mayekawa Nordic
A/S
(511) 07 11

ЗИС / RS / IPO

(111) 1632278
(151) 25.10.2021
(540)

(732) Siemens
Aktiengesellschaft
(511) 09 42

MCHILLER

(732) Merck Sharp &
Dohme B.V.
(511) 05

(732) NOVARTIS AG
(511) 10

GREEN Web

(111) 1631292
(151) 21.10.2021
(540)

(111) 1633544
(151) 21.10.2021
(540)

FORSPEXX

(732) Wrangler Apparel
Corp.
(511) 25 35

(732) PANDADOC, INC.
(511) 42

(732) EQUUS EU s. r. o.
(511) 07 12

(540)

LIW GAMES

PANDADOC

(111) 1630657
(151) 21.10.2021
(540)

Ж

(732) Zeochem AG
(511) 01
(111) 1632310
(151) 26.10.2021
(540)

Z Fold
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 09

MyIute
(732) IuteCredit Europe AS
(511) 09 36
(111) 1628724
(151) 28.10.2021
(540)

IuteBank
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(732) IuteCredit Europe AS
(511) 09 36
(111) 1631700
(151) 28.10.2021
(540)

APPLE AIRTAG
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1632850
(151) 28.10.2021
(540)

(732) Nanushka
International Zrt.
(511) 03 09 14 18 25
(111) 1629068
(151) 29.10.2021
(540)

CERAMIGHTY
(732) Shiseido Americas
Corporation
(511) 03
(111) 1629715
(151) 29.10.2021
(540)

(540)

(732) Zhejiang Horus
Appliance Co., Ltd.
(511) 07

(732) Caffè Borbone S.r.l.
(511) 30
(111) 1631819
(151) 30.10.2021
(540)

eRIBa
(732) De Vlaamse
Waterweg NV
(511) 09 35 39 42

(111) 1629922
(151) 02.11.2021
(540)

(732) Domereal Oy
(511) 07 12
(111) 1629923
(151) 02.11.2021
(540)

(111) 1630015
(151) 01.11.2021
(540)

(732) Kronoplus Limited
(511) 19 27
(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 05 29 30 32
(111) 1628350
(151) 29.10.2021
(540)

ENRIVON
(732) BASF SE
(511) 05

(111) 1629716
(151) 29.10.2021
(540)

EMPORIO SKIN
(732) Kronoplus Limited
(511) 19 20
(111) 1632068
(151) 29.10.2021
(540)

Hybrion
(732) Robert Bosch GmbH
(511) 09 37 42
(111) 1628640
(151) 29.10.2021
(540)

NANUSHKA
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(111) 1630064
(151) 01.11.2021
(540)

(111) 1630493
(151) 02.11.2021
(540)

A15 BIONIC
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1630488
(151) 01.11.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 18

EFFICON

(111) 1628599
(151) 29.10.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 14

(732) AGRICULTURAL
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
LIMITED LIABILITY
COMPANY
(511) 31
(111) 1630905
(151) 02.11.2021
(540)

(111) 1628351
(151) 29.10.2021
(540)

(732) BASF SE
(511) 05

(732) Domereal Oy
(511) 07 12

(732) Cardinal Percussion,
Inc.
(511) 15
(111) 1632843
(151) 29.10.2021
(540)

UV FACE
SPECIALIST
(732) BEIERSDORF
HOLDING FRANCE
(511) 03
(111) 1633129
(151) 29.10.2021

(111) 1632302
(151) 01.11.2021
(540)

LANCE
ADVANCED A.I.

POLYTOUCH
(732) Pyramid Computer
GmbH
(511) 07 09
(111) 1631715
(151) 02.11.2021
(540)

(732) Landos Biopharma, Inc.
(511) 42
(111) 1633229
(151) 01.11.2021
(540)
(732) Berglandmilch
eingetragene
Genossenschaft
(511) 05 29 30 32

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1632474
(151) 02.11.2021
(540)

MARTIGNAC
(732) ST. NICOLAUS trade, a. s.
(511) 33
(111) 1632704
(151) 02.11.2021
(540)

(732) Shenzhen Source
Commodity Production Co.,
Ltd
(511) 03
(111) 1631348
(151) 03.11.2021
(540)

STYLE DECO
(732) KT & G
CORPORATION
(511) 34
(111) 1631357
(151) 03.11.2021
(540)

(732) ST. NICOLAUS trade, a. s.
(511) 33
(111) 1632705
(151) 02.11.2021
(540)

Ж
(540)

TUDOR T-FIT
(732) Montres Tudor SA
(511) 14
(111) 1633153
(151) 08.11.2021
(540)

PRORES
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1633865
(151) 08.11.2021
(540)

ADPARPGA
(732) Miriade S.p.A.
(511) 18 25
(111) 1631983
(151) 03.11.2021
(540)

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1632982
(151) 11.11.2021
(540)

areon VIP
(732) Dimitar Hristov
BALEV
(511) 03 04 05
(111) 1631470
(151) 12.11.2021
(540)

Red Reef
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 30
(111) 1632429
(151) 12.11.2021
(540)

(111) 1633312
(151) 09.11.2021
(540)

NIEHOFF
(732) Gilbarco Inc.
(511) 09 37 42
(732) ST. NICOLAUS trade, a. s.
(511) 33
(111) 1629817
(151) 03.11.2021
(540)

Railcore
(732) Rail Cargo Austria
AG
(511) 35 39
(111) 1630753
(151) 03.11.2021
(540)

(111) 1632316
(151) 03.11.2021
(540)

EVERSE
(732) Gilbarco Inc.
(511) 37 42
(111) 1631088
(151) 04.11.2021
(540)

GREEN Connect
(732) Siemens
Aktiengesellschaft
(511) 09 42
(111) 1631340
(151) 04.11.2021
(540)

(732) Jueping He
(511) 03 10
(111) 1630911
(151) 03.11.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

Solitamar
(732) Aristo Pharma GmbH
(511) 05
(111) 1633629
(151) 04.11.2021

(732) Maschinenfabrik
Niehoff GmbH & Co. KG
(511) 09 38
(111) 1629738
(151) 10.11.2021
(540)

SamcoPlasma
(732) SAMCO Autotechnik
GmbH, Filter- und
Industriebedarf
(511) 11
(111) 1631799
(151) 10.11.2021
(540)

PlasmaAir
(732) SAMCO Autotechnik
GmbH, Filter- und
Industriebedarf
(511) 11
(111) 1630779
(151) 11.11.2021
(540)

(732) Shenzhen Feelworld
Technology CO., Ltd.
(511) 09

(732) Amstel Brouwerij
B.V.
(511) 33
(111) 1632524
(151) 12.11.2021
(540)

EXTREME WILD
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1632852
(151) 12.11.2021
(540)

Fruity Wave
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 30
(111) 1633171
(151) 12.11.2021
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Ж
(540)

(540)

QUERA

KVELL

(732) Quera Computing
Incorporated
(511) 09 37 42

(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 07

(111) 1633204
(151) 17.11.2021
(540)

(111) 1633542
(151) 18.11.2021
(540)

INTERAX
(732) Tensar International
Corporation
(511) 19
(111) 1633205
(151) 17.11.2021
(540)

SF ARABIC
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1633275
(151) 18.11.2021
(540)

QUICKBAIT

WATERDROP

ASTEMO
(732) Hitachi Astemo, Ltd.
(511) 07 09 12

(111) 1633543
(151) 18.11.2021
(540)

LUCY

(732) TRACE BS d.o.o.
(511) 09 35 41 42
(111) 1632005
(151) 11.03.2021
(540)

(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 07
(111) 1630230
(151) 01.10.2020
(540)

(732) European Club
Association (ECA)
(511) 09 16 18 25 28 35
36 38 41 42 45
(111) 1628061
(151) 12.03.2021
(540)

(111) 1633500
(151) 18.11.2021
(540)

(732) Armacell Enterprise
GmbH & Co. KG
(511) 01 17 19
(111) 1633540
(151) 18.11.2021
(540)

(111) 1631040
(151) 10.12.2020
(540)

(732) Aqua Ecologic
(511) 01 05 09 11 35 37
42 44
(111) 1630135
(151) 19.03.2021
(540)

(732) Tom Tailor GmbH
(511) 03 04 09 14 18 20
21 24 25 27
(111) 1630562
(151) 10.02.2021
(540)

194

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 03 04 06 07 08 09
11 16 20 21 25 29 30
31 32 35 41
(111) 1626441
(151) 24.03.2021
(540)

(732) DIMOCO Europe
GmbH
(511) 35 36 38 42
(111) 1627347
(151) 26.03.2021
(540)

NLB Bank&Go

(732) DOMINIQUE
DUTSCHER
(511) 01 05 09 10 11 16
20 21 35
(111) 1631141
(151) 29.03.2021
(540)

SMART OR
(732) Rein medical GmbH
(511) 09 37 42

BE PART

(111) 1633541
(151) 18.11.2021

(111) 1629145
(151) 23.03.2021
(540)

IZIDIZ
(732) CERVEZAS
CUAUHTÉMOC
MOCTEZUMA, S.A. DE
C.V.
(511) 32

(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 07

(732) QL CONTROLS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
(511) 09

(111) 1629152
(151) 09.03.2021
(540)

(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 07

(732) Bayer Intellectual
Property GmbH
(511) 05

Armaprotect

(111) 1626816
(151) 24.02.2021
(540)

(732) QL CONTROLS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
(511) 09

(111) 1627368
(151) 01.04.2021
(540)

(111) 1630136
(151) 19.03.2021
(540)

(732) NOVA
LJUBLJANSKA BANKA
d.d., Ljubljana
(511) 35 36 38 41 42

ЗИС / RS / IPO
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(732) "FTM" d.o.o. za
montažu, usluge i promet
(511) 06 19 37

(732) Securitas AB
(511) 06 09 11 25 35 37
38 39 41 42 45

(540)

(111) 1627140
(151) 08.04.2021
(540)

(111) 1627631
(151) 22.04.2021
(540)

(732) Pontarius AB
(511) 35 36 37 39 42 45

(732) Apple Inc.
(511) 09 18

(111) 1628655
(151) 28.04.2021
(540)

(111) 1630105
(151) 30.04.2021
(540)

EPHEMERAL
(732) Ephemeral Solutions,
Inc.
(511) 02 42 44
(111) 1628069
(151) 19.04.2021
(540)

(732) FEMAŞ METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 11

(732) Lumen Technologies,
LLC
(511) 09 37 38 42

(111) 1628772
(151) 26.04.2021
(540)

(111) 1628749
(151) 28.04.2021
(540)

TERLOCOOL

(732) A. MENARINI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE
RIUNITE S.r.l.
(511) 05 09 16 41 42

(732) POŠTA SLOVENIJE
d.o.o.
(511) 16 35 39

(111) 1628070
(151) 19.04.2021
(540)

(111) 1630592
(151) 26.04.2021
(540)

(111) 1631068
(151) 26.04.2021
(540)

(111) 1633646
(151) 19.04.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

ARROWRESOUR
CES

(732) QL CONTROLS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
(511) 06 07 09 11
(111) 1627146
(151) 30.04.2021
(540)

(732) TADBIR EGHTESAD
MANDEGAR CO
(511) 01 02 04 06 19 35
39

(732) Veld World (UK)
Limited
(511) 29 30 31 32 35
(111) 1632913
(151) 30.04.2021
(540)

(111) 1626833
(151) 29.04.2021
(540)

(111) 1631140
(151) 29.04.2021
(540)
(732) POŠTA SLOVENIJE
d.o.o.
(511) 16 35 39

AIRTAG

(732) Stephan Machinery
GmbH
(511) 07 11

(732) ArrowResources AG
(511) 01 04 06 35 36 37
39 40 42

(732) A. MENARINI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE
RIUNITE S.r.l.
(511) 05 09 16 41 42
(111) 1629391
(151) 19.04.2021
(540)

PONTARIUS

(540)

(732) Aardman Animations
Limited
(511) 03 09 14 16 18 20
21 24 25 27 28 29 30
32 33 35 41 43

(732) Veld World (UK)
Limited
(511) 29 30

(111) 1626822
(151) 27.04.2021

(111) 1629400
(151) 30.04.2021

(732) Veld World (UK)
Limited
(511) 29 32 35
(111) 1630104
(151) 03.05.2021
(540)

(732) Laboratory
Corporation of America
Holdings
(511) 10 35 42 44
(111) 1626754
(151) 06.05.2021
(540)

(732) NAMET GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29
(111) 1629404
(151) 10.05.2021
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(540)

(540)

(732) Exeger Operations
AB
(511) 06 07 09 11 12 14
18 19 20 25 28 37 40
42
(111) 1630568
(151) 10.05.2021
(540)

(540)

(732) FEMAŞ METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 11
(732) doo. EXCALIBURA
(511) 03 05 11 12 17 21
27

(111) 1626451
(151) 12.05.2021
(540)

(111) 1633685
(151) 10.05.2021
(540)
(732) MATRIZE HandelsGmbH
(511) 08 18 25

(111) 1628788
(151) 17.05.2021
(540)

(732) PARTIKLESS
D.O.O.
(511) 37 40 42
(111) 1627828
(151) 20.05.2021
(540)

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 09 14 18 21 24 25
27 28 35

(111) 1629156
(151) 15.05.2021
(540)

(732) VARTEKS,
varaždinska tekstilna
industrija d.d.
(511) 18 25 35
(111) 1633684
(151) 10.05.2021
(732) doo. EXCALIBURA
(511) 03 05 11 12
(111) 1626755
(151) 11.05.2021

(732) Coinbase, Inc.
(511) 09 35 36 41 42
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1177491
(540)

(111) 1427022
(540)

MIMETIC
(732) PURATOS
(511) 01 29 30
(111) 609122
(540)

(732) DORÇE
PREFABRİK YAPI VE
İNŞAAT SANAYİİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 06 19 37

(732) PURATOS
(511) 01 30

(111) 1104678
(540)

(111) 1487592
(540)

PLANTED
(732) Planted Foods AG
(511) 05 29 30 43
(111) 785339
(540)

FARBEX

(732) TikTok Information
Technologies UK Limited
(511) 03 08 10 27 29 30
31 32 33 39 43
(111) 1571879
(540)

TikTok
(732) TikTok Information
Technologies UK Limited
(511) 03 08 10 27 29 30
31 32 33 39 43
(111) 1619835
(540)

REPUBLIC OF
RENAULT

(732) Tovarystvo z
obmezhenoyu
vidpovidalnistyu AlfaGrupa
(511) 01 02 03 35

(732) RENAULT S.A.S
(511) 12 35 37

(111) 579448
(540)

(111) 1027203
(540)

(732) JOST-Werke
Deutschland GmbH
(511) 12
(111) 1530922
(540)

LABO-H
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1091817
(540)

Neft
(732) NEFT Global, Inc.
(511) 08 25 33
(111) 1449482
(540)

KAR KAR
(732) Rosen Tantau KG
(511) 31
(111) 1184026
(540)

(732) AB Klaipėdos pienas
(511) 29 30 32
(111) 1317871
(540)

Easy Motion Skin

(732) UAB "GRANEX"
(511) 29
(111) 1199809
(540)

(732) EasyMotionSkin Tec
AG
(511) 09 10 28 35 41 42
44 45
(111) 1571861
(540)

(111) 1449517
(540)
(732) C&S Srl
(511) 25

T-Rex

(111) 1557356
(540)

(732) “Selectel", Co. Ltd.
(511) 09 16 28 38 41 42

BIOBLOCKED
(732) YELKENCİ HAZIR
GİYİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05 10
(111) 768957
(540)

(732) Solis of Switzerland
AG
(511) 07 08 11

ЗИС / RS / IPO

(732) “Selectel", Co. Ltd.
(511) 09 16 28 38 41 42

(111) 1311801
(540)

(732) YILDIZHAN
TEKSTIL DERI SANAYI
VE TICARET LTD.STI.
(511) 25
(111) 1523522
(540)

FILLVOID
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(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03

(732) KALCEKS, akciju
sabiedrība
(511) 01 05

(111) 1443002
(540)

(111) 1583464
(540)

KUDOCETRO
(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05
(732) POINT TEC Products
Electronic GmbH
(511) 03 09 14 18 21 25

(111) 1615561
(540)

(111) 1505958
(540)

(111) 1082248
(540)

(111) 1537764
(540)

COLUMVI
(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05
(111) 1610362
(540)

LUNSUMIO
(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05
(111) 1032260
(540)

(732) Limited liability
company "Roubloff"
(511) 16 35
(111) 1372885
(540)
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(111) 1102218
(540)

FULBRYT
(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
(511) 05
(111) 579255
(540)
(732) Franz Hauer
(511) 07 12 37 40 44
(732) Rosen Tantau KG
(511) 31

(111) 1225014
(540)

(111) 579449
(540)
(732) Pro Vape
(511) 34

(732) ST. NICOLAUS trade, a.s.
(511) 33

(111) 1625414
(540)

(732) STARKEM S.R.L.
(511) 02
(111) 1542408
(540)

JESDUVROQ

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31
(111) 1620503
(540)

LUXSMART
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 10
(111) 1563069
(540)

LUXGOOD
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 10

(732) Pentair Flow Services AG
(511) 09 35
(111) 477455
(540)

(732) P&C
TECHNOLOGIE ZRT
(511) 11
(111) 1441685
(540)

(732) s.Oliver Bernd Freier
GmbH & Co. KG
(511) 18 25 35
(111) 1453242
(540)

(732) INVENTIS s.r.l.
(511) 10
(111) 838137
(540)

AKU
(732) Guangdong
Dongpeng Holdings
Company Limited
(511) 02 19 37
(111) 1441917
(540)

(732) AKU ITALIA S.r.l.
(511) 25 28
(111) 1367450
(540)

OPTISTAR
(732) Liebel-Flarsheim
Company LLC
(511) 10

(111) 1577342
(540)

FYRLISS
(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
(511) 05

(111) 1628115
(540)

PENTAIR

(732) Glaxo Group Limited
(511) 05
(111) 1548218
(540)

(732) AESTURA
CORPORATION
(511) 03

(732) ETNIA
BARCELONA, S.L.
(511) 09

(111) 1367524
(540)

OPTIVANTAGE
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(732) Liebel-Flarsheim
Company LLC
(511) 10

(111) 1568698
(540)

(111) 1367782
(540)

OptiOne
(732) Liebel-Flarsheim
Company LLC
(511) 10

(732) Incyte Holdings
Corporation
(511) 44
(111) 1568700
(540)

(111) 1381170
(540)

PEMAZYRE
(732) Incyte Holdings
Corporation
(511) 05

(732) MSC
MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY
HOLDING SA
(511) 39

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31

(111) 1555701
(540)

(111) 1431653
(540)

MSC. MOVING
THE WORLD,
TOGETHER

Eldorado

(732) LIEBEL-FLARSHEIM
COMPANY LLC
(511) 10

(732) Dobner Kosmetik
GmbH
(511) 03 21

(111) 1474841
(540)

(111) 772742
(540)

ILLUMENA

YOUSTAR

Ж

(111) 964029
(540)
(732) Incyte Holdings
Corporation
(511) 44
(111) 1616992
(540)

SKYDELT
(732) CELLTRION, INC.
(511) 05
(111) 1535991
(540)

(111) 1495801
(540)

(732) CATTINI
OLEOPNEUMATICA
S.R.L.
(511) 07
(111) 1315936
(540)

AEROSPHERE
(732) AstraZeneca AB
(511) 05
(111) 1364596
(540)

ch-OSA Advanced
Collagen Generator
(732) Bio Minerals N.V.
(511) 03 05

(732) Incyte Holdings
Corporation
(511) 05

(732) HEBEI MINHAI
PIPE FITTING CO., LTD
(511) 06
(111) 1536786
(540)

(111) 1512573
(540)

(111) 1567136
(540)

AEROSPHERE

ЗИС / RS / IPO

(732) Traxxas LP
(511) 09 28
(111) 1583706
(540)

PLAIRVAY
(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 10
(111) 773022
(540)

Alabaster
(732) Rosen Tantau KG
(511) 31
(111) 1577327
(540)

SPEVIGO
(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
(511) 05
(111) 1583711
(540)

GT
(732) Sony Interactive
Entertainment Europe
Limited
(511) 09 41
(111) 1507316
(540)

ami paris
(732) AMI PARIS
(511) 14 18 25
(111) 901627
(540)

(732) AstraZeneca AB
(511) 10
(111) 1270144
(540)

ID
(732) INCYTE HOLDINGS
CORPORATION
(511) 05

(540)

(732) HEBEI MINHAI
PIPE FITTING CO., LTD
(511) 06

(732) Traxxas LP
(511) 09 28

(732) OSMES GALLERY
SRL
(511) 14 18 25

(111) 1270145
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80
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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)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

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

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention

ЗИС / RS / IPO
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11573
(51) 09-03 07-07
(21) Д-09/2021
(15) 2.7.2021.
(22) 3.2.2021.
(30) 1
(28) Д-09/2021 3.2.2021. RS
(54) ПОСУДА СА ПРЕГРАДАМА
(73) KUČ COMPANY DOO, Зоре Јовановић 17,
34000 Крагујевац, РС.
(72) KUČ COMPANY DOO, Зоре Јовановић 17,
34000 Крагујевац, РС.

(11) 11574
(51) 06-01
(21) Д-29/2021
(15) 2.7.2021.
(22) 7.4.2021.
(30) 2
(28) Д-29/2021 7.4.2021. RS
(54) СТОЛИЦА (2)
(73) ДРАГАН ЖИКИЋ, Адмирала Вуковића 28,
11000, Београд, РС.
(72) ДРАГАН ЖИКИЋ, Адмирала Вуковића 28,
11000, Београд, РС.

ЗИС / RS / IPO

(11) 11575
(51) 06-01
(21) Д-18/2021
(15) 2.7.2021.
(22) 27.2.2021.
(30) 1
(28) Д-18/2021 27.2.2021. RS
(54) СТОЛИЦА
(73) АНА ГЛУШЧЕВИЋ, Трешњиног цвета 1 б/4,
11070 Нови Београд, РС.
(72) АНА ГЛУШЧЕВИЋ, Трешњиног цвета 1 б/4,
11070 Нови Београд, РС.
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Д
(11) 11576
(51) 23-03
(21) Д-88/2020
(15) 2.7.2021.
(22) 16.9.2020.
(30) 1
(28) Д-88/2020 16.9.2020. RS
(30) 1
(54) ПЕЋ НА ЧВРСТО ГОРИВО
(73) BLIST DOO, Белошевац бб,
14000 Ваљево, РС.
(74) Тупајић Марко, Насеље ослободиоци Ваљева
99/28, 14000 Ваљево, РС.

(11) 11577
(51) 12-15
(21) Д-26/2021
(15) 6.7.2021.
(22) 26.3.2021.
(30)1
(28) Д-26/2021 26.3.2021 RS
(54) ПНЕУМАТИК
(73) COOPER TIRE & RUBBER COMPANY,
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, US.
(72)Jamie L. Harris, Chippenham, Velika Britanija.
(74)Зоран Наумовић, Крунска 77, 11000 Београд
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(11) 11578
(51) 03-01
(21) Д-42/2021
(15) 6.7.2021.
(22) 20.3.2021
(30) 1
(28) Д-42/2021 20.3.2021. RS
(54) НОВЧАНИК
(73) НЕМАЊА МАРЈАНОВИЋ,
Браће Лазића 12, 31210, Пожега, РС.
(72) НЕМАЊА МАРЈАНОВИЋ,
Браће Лазића 12, 31210, Пожега, РС.

(11) 11579
(51) 02-04
(21) Д-36/2021
(15) 6.7.2021.
(22) 27.4.2021.
(30) 1
(28) Д-36/2021 27.4.2021. RS
(54) САНДАЛА ЗА БЕБЕ
(73) ЈОВАНА НАКАРАДА, Јеврејска 16,
21000 Нови Сад, РС.
(72) ЈОВАНА НАКАРАДА, Јеврејска 16,
21000 Нови Сад, РС.
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(11) 11580
(51) 24-02, 07-01
(21) Д-41/2021
(15) 2.8.2021.
(22) 20.5.2021.
(30) 1
(28) Д-41/2021 20.5.2021. RS
(54) АМПУЛА ЗА ПАКОВАЊЕ БРИКЕТА
(73) ЗОРАН НАРАНЧИЋ, Цара Душана 70,
22330, Нова Пазова, РС.
(72) ЗОРАН НАРАНЧИЋ, Цара Душана 70,
22330, Нова Пазова, РС.

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.05.2021. - 15.06.2021.године:
Дизајн број 11128 чији је носилац Reliance
Worldwide Corporation (Aust). Pty.Ltd., Level 54 Rialto
Towers, 525 Collins Street, Melbourne Victoria 3000,
AU, престао је да важи дана 16.5.2021. године.
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Supplement 2021/12

ПОДЛИСТАК ГИС /
Supplement IPG
САДРЖАЈ

CONTENTS

СТУДИЈСКА ПОСЕТА КРАЉЕВИНИ ДАНСКОЈ
У ОКВИРУ ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА ИПА 2016:
„ЗАШТИТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ“
Копенхаген и Есбјерг, од 14. до 19. новембра 2021.
године

STUDY VISIT TO THE KINGDOM OF DENMARK
IN THE FRAMEWORK OF THE TWINNING
PROJECT IPA 2016: “PROTECTION AND
ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS IN THE REPUBLIC OF
SERBIA“
Copenhagen and Esbjerg, from November 14-19,
2021

ЗИС / RS / IPO
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СТУДИЈСКА ПОСЕТА КРАЉЕВИНИ ДАНСКОЈ У ОКВИРУ ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА ИПА 2016:
„ЗАШТИТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“
Копенхаген и Есбјерг, од 14. до 19. новембра 2021. године
ИЗВЕШТАЈ
Драгана Перишић, самостални саветник, Група за међународну сарадњу и европске интеграције
Студијска посета Краљевини Данској је
организована у оквиру Твининг пројекта ИПА-2016
„Заштита и спровођење права интелектуалне својине
у Републици Србији“, у периоду од 14. до 19.
новембра 2021. године. У студијској посети су
учествовали представници Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, Министарства здравља
и Завода за интелектуалну својину. Испред Завода за
интелектуалну својину, у студијској посети је
учествовала Драгана Перишић, самостални саветник
у Заводу за интелектуалну својину.
Циљ студијске посете је био да се чланови
српске делегације упознају са радом одређених
органа за спровођење права интелектуалне својине
који су чланови данске Министарске мреже против
повреда права интелектуалне својине (у даљем
тексту: Мрежа), као и радом Данског завода за
патенте и жигове, који обавља послове секретаријата
Мреже.
Мрежа
представља
еквивалент
Координационог тела за ефикасну заштиту
интелектуалне својине у Републици Србији (у даљем
тексту: Координационо тело). Чланови српске
делегације су се у току ове студијске посете
упознали са радом Агенције за контролу безбедности
и технологију у Есбјергу, Агенције за лекове,
Агенције за ветерину и храну и Данског завода за
патенте и жигове у Копенхагену.
Данскa агенцијa за контролу безбедности и
технологију представља организациони део данског
Министарства за индустрију и финансијске послове.
Агенција за контролу безбедности и технологију, са
190 запослених и три области рада, фокусирана је на
остварење свог основног задатка да осигура
безбедност производа за потрошаче и привреднике.
Стандарди безбедности који се примењују су веома
високи, тако на пример високи стандарди за градњу
омогућавају, иако у Данској нема земљотреса, да
зграде трају по 300 година. Кључни послови ове
агенције могу се поделити на три области: тржишни
надзор,
инспекција
и
издавање
дозвола.
Представљајући задатке и активности у периоду од
2018. до 2020. године, истакнуто је да је у том
периоду постигнут значајан пораст броја инспекција
и активности тржишног надзора за производе. За
наведени период су приказани статистички подаци
који се односе на контролу дувана, електронских
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цигарета, инспекцију у области електричних
инсталација и система, експлозива, машина, посуда
под притиском, инспекцију салона за тетоважу,
саобраћаја, испоруке струје, гаса, затим, на
инспекцију у области метерологије и акредитације.
Представљена је детаљна организациона шема
агенције и нова стратегија развоја за период од 2021.
до 2024. године. Презентован је стратешки приступ у
обједињавању, анализи, размени и употреби
података за усмеравање развоја, креирање нових
производа, метода и позитивних промена. Приступ
комуникацији и размени информација и знања преко
дигиталних
платформи,
представља
посебну
вредност засновану на новој Стратегији.
Представљени су дигитални алати „AIME“ и
„SAFE“ за електронски тржишни надзор, који су
засновани на коришћењу вештачке интелигенције. У
контексту изазова електронске трговине за тржишни
надзор, данска Агенција за контролу безбедности и
технологију, заједно са органима тржишног надзора
Холандије и Естоније, успешно је тестирала 2019.
године дигитални алат „AIME“, који је почео да се
користи 2020. године. Овај алат аутоматски
истражује специфичне производе који представљају
ризик и проверава тржиште, а то је могуће да ради и
ван радног времена, што повећава обухват и
ефикасност истрага. Представљен је такође
дигитални алат „SAFE“, који представља верзију
наведеног данског дигиталног алата који је
прилагођен за употребу у Европској унији.
Предвиђено је да дигитални алат „SAFE“ врши
провере на интернету небезбедних производа, за
сваку државу, и да шаље обавештења надлежним
органима државе чланице где се производ налази у
промету и да редовно проверава да ли се небезбедни
производи поново појављују на тржишту. Дански
органи тржишног надзора, користе и данску
платформу за безбедност производа producter.dk.
Презентована су искуства данске Агенције за
контролу безбедности и технологију у организовању
и спровођењу тржишног надзора заснованог на
ризику. Представљен је начин планирања контрола
производа код којих постоји висок ризик или је
усклађеност на ниском нивоу. За ту сврху, дански
органи тржишног надзора користе сопствене базе
података, податке ISCMS/RAPEX као и статистику о
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несретним
случајевима
који
су
последица
коришћења одређених производа. Наглашена је
важност начина управљања ризицима и постојања
стандаризованог поступка тржишног надзора, који
обезбеђују јединствен приступ за све врсте
производа. Представљен је приступ узорковању
производа на бази ризика, који подразумева да је
узимање узорака усредсређено на производе за које
се сумња да нису усклађени. Истакнуто је да се
примењује
“онлајн
узорковање”
употребом
дигиталног алата „AIME”, као и анонимна куповина.
У вези са контролом означавања производа,
објашњено је како се врши контрола означавања и
паковања. Наведено је да се у контроли
документације,
проверава
декларација
о
усаглашености, упутство за употребу, сертификати и
друга техничка документација. За тестирање
производа, наглашено је да се користе акредитоване
лабораторије, да се тестирање углавном врши на
основу хармонизованих стандарда, по одабиру
инспектора у зависности од врсте производа. У
погледу санкција, наведено је да, према закону који
уређује безбедност производа и тржишни надзор,
постоји седам нивоа санкција: обавештење
потрошача (упозорење) о ризицима који се односе на
производ,
забрана
обмањујућег
маркетинга,
отклањање
неусклађености,
забрана
продаје,
повлачење производа са тржишта, опозив производа
од потрошача и уништавање производа. Прописане
су такође новчане казне, чији се износ повећава у
случају поновљених повреда. Може се изрећи и мера
блокирања онлајн дистрибуције, нарочито у случају
поновљене продаје опасних производа. Сви
неусаглашени
производи
се
објављују
на
www.produkter.dk.
Данска Управа за ветерину и храну представила
је начин контроле хране према законодавству
Европске уније. Представљајући организацију и
надлежност ове управе, посебно је истакнута
контрола следљивости хране, почев од произвођача
сирових производа до субјекта којем се продаје
храна. Прешло се са контроле хране на контролу
субјеката који послују са храном. Наиме, прописано
је да је потребно да субјекти који послују са храном
буду у могућности да идентификују од кога и коме
су испоручени њихови производи и да имају системе
и процедуре које омогућавају да ове информације
буду доступне надлежним органима када то они
затраже. Транспарентност у раду ове управе огледа
се у томе што су сви резултати контрола доступни на
интернету. Уколико ова управа утврди било који
проблем, медији и потрошачи то одмах сазнају. У
малопродајама и ресторанима је видно доступан
инспекцијски извештај за потрошаче. Организује се
и интерна ревизија рада инспектора као и ревизија од
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стране надлежних органа Европске уније. На
контролу увоза хране која није животињског порекла
примењује се принцип одговорности увозника а не
извозника, што значи да увезени производи морају
бити у складу са данским прописима. Наиме,
увозник је тај који наручује производ, сачињава
спецификацију производа које наручују и мора да
провери испоруку да ли је у складу са
спецификацијом коју је захтевао. Увозник је тај који
познаје произвођача, или бар извозника, и познаје
пословни ланац, цене и квалитет производа. Поред
наведеног, детаљно је представљен рад Оперативне
групе инспекције за храну која ради на спречавању
кривичних превара у сектору хране.
Током студијске посете Данском заводу за
патенте и жигове, презентована је организација,
мисија и визија овог завода. Представљајући послове
које обавља у области заштите права интелектуалне
својине, дате су опште информације о улози овог
завода
у
координацији
спровођења
права
интелектуалне својине и успостављању мреже
надлежних органа на националном нивоу. Присутни
су такође информисани о међународним пројектима
које имплементира дански завод. Поред Твининг
пројекта у Србији, дански завод тренутно спроводи
пројекте у Индонезији, Аргентини, Бразилу, Египту
и Индији. С обзиром да се једна од активности која
се реализује у оквиру Твининг пројкта у Србији
односи на даљи развој координације рада надлежних
органа, размењена су искуства и праксе у овој
области.
Истакнуто је да данску Међуминистарску
мрежу против повреда права интелектуалне својине
чине представници полиције, Министарства културе,
царине, Агенције за безбедност и технологију,
надлежног органа за заштиту конкуренције и
потрошача, Управе за ветерину и храну, Агенције за
лекове, тужилаштва надлежног за озбиљна
привредна
и
међународна
кривична
дела,
Министарства за спољне послове, Агенције за
пољопривреду и надлежног органа за привреду, а да
послове секретаријата за Мрежу обавља Дански
завод за патенте и жигове. Наведено је да се
састанци Мреже организују два пута годишње на
датуме који су унапред одређени (у марту и
септембру), да се институције које су чланови Мреже
смењују у организацији састанка, сваки пут се
састанак одржава у другој институцији, да чланови
из свих институција морају да учествују на сваком
састанку или да одреде своју замену за учешће на
састанку. Дански органи за спровођење права
интелектуалне својине редовно учествују у
међународним операцијама „Opson“ (кривотворена
храна), „In Our Sites“ ( чији је циљ затварање
комерцијалних веб-сајтова који су укључени у
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продају кривотворене робе и пиратизованих дела) и
„Pangea“ (лажни лекови). Организује се један до два
састанка годишње између Мреже и представника
привреде, чије теме они заједнички одређују.
Представљени су неки од резултата које је Мрежа
постигла, као што су повећање висине казне за
кривична дела против интелектуалне својине (до
шест година затвора), израда информативног вебсајта Мреже, сарадња у предузимању заједничких
акција, израда базе пресуда чији је предмет кривично
дело против интелектуалне својине, организовање
обука за органе за спровођење, редован дијалог са
представницима привреде и организовање кампања
за подизање нивоа свести о штетности кривотворења
и пиратерије намењених потрошачима.
Посебна пажња посвећена је свеобухватном
представљању активности данског завода које се
односе на подизање свести о штетности пиратерије и
кривотворења. Прва оваква кампања за подизање
свести је предузета 2016. године на аеродрому, у
време када се масовно путује на годишње одморе.
Путницима су дељена штампана обавештења о томе
на шта да обрате пажњу када купују ствари како би
избегли куповину кривотвореног или пиратизованог
производа. На аеродрому је путницима приказиван
такође пар оригиналних и пар фалсификованих
патика и указивано им је на разлике. Данас се
кампање за подизање нивоа свести воде преко
друштвених мрежа и других медија. Кампања
обично почиње саопштењем за медије, које укључује
нове статистичке податке о обиму и утицају
кривотворења, што буди пажњу медија у Данској,
цитирање изјаве министра, ако је доступно, и
објашњење за јавност зашто је боље куповати
оригиналан производ, а не кривотворен. Ако је
могуће, за кампању се, од носиоца права, прибави
узорак оригиналног и кривотвореног производа, чија
слика привлачи пажњу на телевизији. Паралелно са
овим, поставе се на друштвеним мрежама
фотографије или кратки видео-снимци, чија је тема
информисање о штетности кривотоврења. Веома
значајно за постизање пуног домета кампање је
координација релевантних партнера како би они
користили своје канале комуникација (друштвене
мреже, веб-сајт, гласнике, итд.) за учешће у
кампањи. Релевантни партнери су органи за
спровођење који су заступљени у Мрежи и
организације из привредног сектора. Оригинални вид
кампање који је коришћен је ангажовање у
инфлуенсера који лако допиру до младих и на које се
млади угледају. Организоване су две овакве
кампање, у лето 2020. године и у лето 2021. године.
Кампање са инфлуенсерима
су биле изузетно
успешне, што сматрају да је резултат правилног
формулисања поруке која је пласирана на прави
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начин. Кампања, пласирана преко медија и
друштвених мрежа, је допрела до 1/3 данске
популације. Током периода кампање од четрнаест
дана, забележен је пораст посетилаца веб-сајта
данске Мреже за 204%.
У данској Агенцији за лекове, презентације су
биле усмерене на три битна сегмента у вези са
надзором у сектору лекова и медицинских средстава,
а која се односе на изазове у вези са нелегалном
трговином „нестандардних“ лекова изван званичних
ланаца снабдевања, изазове када се интернет и
друштвене мреже користе за трговину и изазове у
вези са кривотвореним производима у званичним
ланцима снабдевања. Преносећи искуства у вези са
електронским истрагама, наведени су информатички
алати који се користе у истрагама (Search-Google,
DuckDuckGo, Bing)
информатички алати за
идентификацију адреса (Google Earth и Streetview),
базе података националних регистара компанија,
затим, алати за идентификацију website hosting
(www.whoishostingthis.com) и WHOIS-базе података
(Domaintools, Godaddy, EURID). Презентована је
сарадња између данског државног тужиоца за тежак
криминал у привреди и међународне облике
криминала,
данске
царине,
надлежних
министарстава, данске Управе за храну и ветерину и
данске непрофитне организације е-маркет за
сертификацију безбедних и поузданих webпродавница. Наведени су конкретни примери
сарадње на међународном и националном нивоу.
Представници српског Министарства здравља
изнели су своја искуства у вези са запленама
нелегалних лекова и међународној сарадњи у том
сектору, а представници тржишне инспекције су
показали интересовање за технике онлајн истрага и
изнели своје искуство у развоју ових процедура у
оквиру текућег Твининг пројекта.

ЗИС / RS / IPO

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,
11102 Београд, Република Србија
Тел: 011/20-25-964 (Технички уредник),
факс: 011/311-23-77,
ел. пошта: gdjordjevic@zis.gov.rs
Гласник интелектуалне својине је службено гласило Завода за интелектуалну својину. У Гласнику се објављују
подаци о свим заштићеним правима индустријске својине у Републици Србији и информације о променама у
вези са тим правима. Као посебан прилог објављује се Подлистак ГИС-а и друге службене информације.
Гласник интелектуалне својине се објављује месечно
ISSN 2217- 9143 (Online)

