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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 
  Европски патентни биро (EPO) 

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 
  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Датум објаве пријаве жига (442) Date of making information available to the public 

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

Назначење о природи или врсти знака (550) Indication relating to the nature or kind of mark 

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

гаранције 
(551) Indication to the effect that the mark is a collective 

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

Информација о затраженим бојама на знаку (591) Information concerning the colors claimed 

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига (730) Name and address of the applicant or the holder of the 

registration 

Име и адреса пријавиоца (731) Name and address of the applicant 

 

Име и адреса носиоца жига (732) Name and address of the holder of the registration 

Име и адреса пуномоћника (740) Name and address of the representative 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2019-1869 (220) 26.11.2019. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SIMTEX BG  DOO, Главна 18, 11080 Београд-

Земун, RS 

(540) 

 

(531) 11.07.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, сива.  

(511) 18  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; пртљажне и торбе за; кишобрани и 

сунцобрани;   штапови за ходање; бичеви; сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње.   

24  текстил и замен за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.   

25  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2020-140 (220) 05.02.2020. 

(442) 15.12.2021. 

(731) POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D., 

Dunajska cesta 107, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Плавша & Плавша д.о.о., Струмичка 51, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) 3  препарати за бељење и друга средства за 

прање; препарати за чишћење, полирање, 

одмашћивање и стругање; сапуни;  парфимеријски 

производи;  етарска уља; козметички производи; 

лосиони за косу; средсва за чишћење зуба.  

16  папир, картон и производи направљени од ових 

материјала, који нису обухваћени другим класама; 

штампане ствари; књиговезачки материјал; 

фотографије; канцеларијски материјал; лепкови за 

канцеларијске или кућне потребе; материјали за 

уметнике; кичице; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; материјал за 

обуку или наставу, осим уређаја; материјали за 

паковање од вештачких материјала, штампарска 

слова; клишеи.  

35  оглашавање; вођење комерцијалних послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2020-1569 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

PRIMA 

(511) 30  грицкалице на бази житарица, слани 

штапићи.  
 

(210) Ж- 2021-513 (220) 25.03.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Дејан Бурсаћ, Кленачка 1, 11000, Нови 

Београд-Ледине, RS 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 

129, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15  

(511) 24  текстил и текстилни производи .   

25  мајице са дугим рукавима, мајице са кратким 

рукавима, мајице са крагнама, панталоне, бермуде, 

хаљине, кошуље, мупка одела, женска одела, капути, 

јакне, шалови, џемпери, ешарпе, кравате, каишеви.   

33  вотка.  
 

(210) Ж- 2021-997 (220) 03.06.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Слободан Живојиновић, Благоја Марјановића 

Моше 5, 11000, Београд, RS 
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(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.13  

(591) црна, сива, златно розе.  

(511) 33  алкохолна пића; вино; жестока пића; 

бренди; алкохолна пића изузев пива; алкохолна пића 

која садрже воће.  
 

(210) Ж- 2021-1008 (220) 04.06.2021. 

(442) 15.12.2021. 

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

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат,  

11000, Београд 

(540) 

 

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

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

зелена, сива.  

(511) 32  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића, нарочито воде (пића).  
 

(210) Ж- 2021-1009 (220) 04.06.2021. 

(442) 15.12.2021. 

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

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат, 11000, 

Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, сива.  

(511) 32  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића, нарочито воде (пића).  
 

(210) Ж- 2021-1010 (220) 04.06.2021. 

(442) 15.12.2021. 

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

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, сива.  

(511) 32  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића, нарочито воде (пића).  
 

(210) Ж- 2021-1026 (220) 08.06.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No. 118, 

Hongta Avenue, Hongta District,, Yuxi, Yunnan, CN 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 

(540) 

MARBLE 

(511) 34  кутије за цигарете, табакере; пепељаре за 

пушаче; упаљачи за пушаче; луле; електронске 

цигарете; течни раствори за електричне цигарете.  

 



 

 

 

Ж 
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(210) Ж- 2021-1209 (220) 09.07.2021. 

(442) 15.12.2021. 

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

2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

MARLBORO TOUCH GREY 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-1236 (220) 14.07.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Тодоровић Милан, Козарчева 81, 11000, 

Београд, Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 18.05.08; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.04  

(591) тамно плава боја (тегет), црвена.  

(526) "Padobranski centar"  

(511) 41  пружање информација о спорту путем 

интернет странице; организовање спортских 

такмичења.пружање информација о спортским 

активностима; услуге пружања обуке; пружање 

информација у вези спорта и спорских догађаја; 

услуге образовања и обуке које се односе на спорт; 

организовање и вођење догађаја из области спорта; 

услуге спортског клуба; организовање спортских и 

културних активности; спортске активности.  
 

(210) Ж- 2021-1248 (220) 12.07.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Prime spirits d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Владимира Поповића 6/Б08, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Синиша Чолевић, Сремска 4/2,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, златна.  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива; аперитиви; 

дестилована пића; дигестиви [ликери и жестока 

пића]; жестока пића; јабуковача; вишњевача; 

крушковача.  
 

(210) Ж- 2021-1250 (220) 16.07.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní, CZ-

15000 Praha 5, CZ 

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

Београд 

(540) 

AS BOLD AS PRAGUE AS SMOOTH AS 
PILSNER LAGER 

(511) 32  пива, стоут, лагер (пива са доњом 

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења).  
 

(210) Ж- 2021-1275 (220) 21.07.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) dm drogerie markt doo za trgovinu Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 181, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Вељко Нешић, адвокатска канцеларија 

Прица и партнери, Кнеза Милоша 23, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08  

(591) светло плава, црна.  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 
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бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.   

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и 

другијестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, 

прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини, 

конзервисано зачинско биље; сирће, сос ови и други 

додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(210) Ж- 2021-1296 (220) 23.07.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Зорица Тошић Огњеновић/SMARTPARK 

DOO, Александра Дубчека 20, 11080,  

Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 18.01.07; 18.07.01; 27.05.01; 29.01.15  

(591) црвена, црна, жута ,плава, зелена, бела.  

(511) 7  аутоматска машина за продају/наплатна каса 

и терминали.  

11  апарати и инсталације за осветљење/зелено и 

црвено светло за обележавање попуњености.  

16  штампане ствари/ролне за штампање бар код 

тикета.  
 

(210) Ж- 2021-1353 (220) 02.08.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset, 

10 7th planta, E-08006, Barcelona, ES 

(740) Адвокат Душан Прерадовић, Кнеза Милоша 

23/IV, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.17  

(511) 34  филтери за цигарете; џепне машинице за 

увијање.  
 

(210) Ж- 2021-1375 (220) 06.08.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 5  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(210) Ж- 2021-1401 (220) 12.08.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез 

Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, црвена, сива.  

(511) 9  батерије електричне за возила; акумулатори 

електрични за возила.  
 

(210) Ж- 2021-1445 (220) 20.08.2021. 

(442) 15.12.2021. 
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(731) Радмила Девић, Пут за Руму 28 ,  

21208 Сремска Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 28.05.00 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни препарати.  

35  оглашавање, водјење, организовање и управљање 

пословањем, канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  
 

(210) Ж- 2021-1457 (220) 24.08.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(300) 18464592  30.04.2021.  EM. 

(731) Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans, 

L-1820 Luxembourg, LU 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.17; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 

27.07.01; 27.07.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, наранџаста  

(511) 1  пробиотичке смесе за употребу као састојаци 

за храну и пиће, наиме, пробиотичке бактерије и 

пробиотичке бактеријске културе; пробиотичке 

бактерије и пробиотичке бактеријске културе за 

прехрамбену индустрију; пробиотичке бактеријске 

формулације; бактеријске културе за додавање храни 

и/или напицима; бактерије за употребу у производњи 

хране, пића, додатака исхрани, храни за кућне 

љубимце и заменских производа на бази протеина; 

културе микроорганизама које нису за медицинску и 

ветеринарску употребу; културе микроорганизама за 

употребу у производња хране и пића; ензимски 

препарати за прехрамбену индустрију.  

5  пробиотичке бактерије (додаци прехрани); 

пробиотички додаци исхрани; дијететске намирнице 

и пића прилагођени за медицинску употребу, додаци 

исхрани; нутритивни и дијететски суплементи; 

додаци прехрани за ветеринарске потребе; 

протеински дијететски суплементи; формула за бебе; 

млеко за бебе у праху.  

29  пробиотичке грицкалице; протеинско млеко; 

млеко у праху за исхрану; протеински шејкови; 

млечни производи обогаћени протеинима 

(немедицински); конзервирано, замрзнуто, осушено 

и кувано воће и поврће; џемови; прерађени орашасти 

плодови; грицкалице од кромпира; готова јела која 

садрже (углавном) пилетину, готова јела која се 

састоје углавном од морских плодова, готова јела 

која се састоје углавном од замена за месо; јогурти; 

млечни намази; намази на бази орашастих плодова; 

воћни намази.  

30  немедицински чајеви обогаћени пробиотицима; 

препарати обогаћени пробиотицима од житарица, 

укључујући грицкалице; пецива, кондиторски 

производи; преливи за храну; какао и чоколадни 

намази.  

31  храна за кућне љубимце обогаћена 

пробиотицима; посластице за кућне љубимце 

обогаћене пробиотицима.  

32  пробиотички напици и пробиотички енергетски 

напици; безалкохолна пића обогаћена пробиотицима; 

воћна пића која садрже пробиотике; нутритивна 

пића; нутритивни смути; протеинска пића.  
 

(210) Ж- 2021-1509 (220) 02.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, South 

County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, IE 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 6  обични метали и њихове легуре; грађевински 

материјали од метала; преносиве грађевине 

[конструкције], металне; материјал за железнице 

пруге од метала; неелектрични каблови и жице од 

обичног метала; браварски производи, мали метални 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 
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сефови; руде метала; алуминијум; алуминијумска 

жица; алуминијумска фолија; ремени и појасеви од 

метала за везивање; обручи за бурад од метала; бачве 

од метала; корпе од метала; затварачи за флаше, 

метални; металне капсуле за боце; метални поклопци 

за заптивање за боце; метални затварачи за боце; 

метални причвршћивачи за боце; боце од метала; 

затварачи за кутије од метала; кутије од обичног 

метала; ковчези од метала; метални сандуци за 

храну; затварачи од метала за посуде; метални 

затварачи за контејнере; металне траке за везивање 

за амбалажу; фолија од метала за умотавање; 

металне траке; металне везе; фолије од метала за 

паковање; листови од металних материјала за 

паковање; контејнери за паковање од метала; 

металне кутије за чување; конзерве; метални навојни 

затварачи за флаше; затварачи од метала; металне 

фолије за амбалажу; металне фолије за паковања; 

материјали за паковање од метала; металне конзерве; 

метални затварачи; метални поклопци; метални 

прстенови као делови металних затварача; лимене 

конзерве; алуминијумске конзерве; металне конзерве 

за пиће; лимене конзерве за пиће; алуминијумске 

конзерве за пиће; металне боце; боце од лима; 

алуминијумске боце; металне конзерве за прерађену 

храну; лимене конзерве за прерађену храну; 

алуминијумске конзерве за прерађену храну; металне 

конзерве суве хране; лимене конзерве суве хране; 

алуминијумске конзерве суве хране; металне 

конзерве за боје и премазе; лимене конзерве за боје и 

премазе; алуминијумске конзерве за боје и премазе; 

металне аеросол конзерве; лимене аеросол конзерве; 

алуминијумске аеросол конзерве; посебне лименке 

направљене од метала, укључујући металне бачве за 

пиво, лимене бачве за пиво и алуминијумске бачве за 

пиво; металне конзерве за дијеталну храну и храну за 

бебе; лимене конзерве за дијеталну храну и храну за 

бебе; алуминијумске конзерве за дијеталну храну и 

храну за бебе; металне конзерве за цигаре; лимене 

конзерве за цигаре; алуминијумске конзерве за 

цигаре; дна и врхови конзерви укључујући еасy опен 

поклопце и уклоњиве поклопце од метала; дна и 

врхови конзерви укључујући еасy опен поклопце и 

уклоњиве поклопце од лима; дна и врхови конзерви 

укључујући еасy опен поклопце и уклоњиве 

поклопце од алуминијума; еасy опен поклопци и 

уклоњиви поклопци од метала за металне лименке, 

укључујући лимене и алуминијумске лименке; 

делови и опрема за све горе наведене производе.  

40  услуге штампања; дизајнерско штампање за 

друге; штампање по наруџбини на материјалима за 

паковање и металним контејнерима; склапање 

материјала по наруџбини за друге; гравирање; 

штампање узорака; лемљење; обрађивање метала; 

ливење метала; премазивање метала; бојење матала 

(не фарбање); сечење метала; завршна обрада метала; 

ковање метала; каљење метала; ламинација метала; 

калупљење метала; облагање метализацијом; 

пресовање метала; утискивање метала; каљење 

металом; наношење галванске превлаке; утискивање 

метала; емајлирање метала; ковање металом; 

обликовање метала; штанцање метала; каљење 

метала; информације и савети у вези са горе 

наведеним услугама.  

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; 

саветодавне услуге у вези са тестирањем материјала; 

саветовање о контроли квалитета; тестирање 

безбедности производа за потрошаче и консултације; 

испитивање материјала; испитивање и анализа 

материјала; испитивање и процена материјала; 

испитивање нових производа; праћење процеса ради 

осигурања квалитета; испитивање квалитета 

производа; испитивање безбедности производа; 

пружање услуге контроле квалитета; испитивање 

квалитета; услуге комерцијалног дизајна; услуге 

консултација у вези са дизајном; дизајн потрошачких 

производа; услуге дизајна по наруџбини; саветовање 

у вези са дизајном; пројектовање студија 

изводљивости; дизајн производа; услуге дизајнирања 

амбалаже; дизајнирање нових производа; дизајн и 

развој производа; услуге дизајнирања паковања; 

контрола квалитета; истраживање и развој нових 

производа за друге; научна истраживања; техничка 

истраживања; техничке улсуге у вези са металним 

паковањем; истраживање, дизајн и развој паковања 

од метала; савети и информације у вези са горе 

наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2021-1510 (220) 02.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, South 

County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, IE 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива, бела  

(511) 6  обични метали и њихове легуре; грађевински 

материјали од метала; преносиве грађевине 

[конструкције], металне; материјал за железнице 

пруге од метала; неелектрични каблови и жице од 

обичног метала; браварски производи, мали метални 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 

сефови; руде метала; алуминијум; алуминијумска 

жица; алуминијумска фолија; ремени и појасеви од 

метала за везивање; обручи за бурад од метала; бачве 

од метала; корпе од метала; затварачи за флаше, 

метални; металне капсуле за боце; метални поклопци 

за заптивање за боце; метални затварачи за боце; 

метални причвршћивачи за боце; боце од метала; 

затварачи за кутије од метала; кутије од обичног 

метала; ковчези од метала; метални сандуци за 

храну; затварачи од метала за посуде; метални 

затварачи за контејнере; металне траке за везивање 

за амбалажу; фолија од метала за умотавање; 

металне траке; металне везе; фолије од метала за 

паковање; листови од металних материјала за 

паковање; контејнери за паковање од метала; 

металне кутије за чување; конзерве; метални навојни 

затварачи за флаше; затварачи од метала; металне 

фолије за амбалажу; металне фолије за паковања; 

материјали за паковање од метала; металне конзерве; 

метални затварачи; метални поклопци; метални 

прстенови као делови металних затварача; лимене 

конзерве; алуминијумске конзерве; металне конзерве 

за пиће; лимене конзерве за пиће; алуминијумске 

конзерве за пиће; металне боце; боце од лима; 

алуминијумске боце; металне конзерве за прерађену 

храну; лимене конзерве за прерађену храну; 

алуминијумске конзерве за прерађену храну; металне 

конзерве суве хране; лимене конзерве суве хране; 

алуминијумске конзерве суве хране; металне 

конзерве за боје и премазе; лимене конзерве за боје и 

премазе; алуминијумске конзерве за боје и премазе; 

металне аеросол конзерве; лимене аеросол конзерве; 

алуминијумске аеросол конзерве; посебне лименке 

направљене од метала, укључујући металне бачве за 

пиво, лимене бачве за пиво и алуминијумске бачве за 

пиво; металне конзерве за дијеталну храну и храну за 

бебе; лимене конзерве за дијеталну храну и храну за 

бебе; алуминијумске конзерве за дијеталну храну и 

храну за бебе; металне конзерве за цигаре; лимене 

конзерве за цигаре; алуминијумске конзерве за 

цигаре; дна и врхови конзерви укључујући еасy опен 

поклопце и уклоњиве поклопце од метала; дна и 

врхови конзерви укључујући еасy опен поклопце и 

уклоњиве поклопце од лима; дна и врхови конзерви 

укључујући еасy опен поклопце и уклоњиве 

поклопце од алуминијума; еасy опен поклопци и 

уклоњиви поклопци од метала за металне лименке, 

укључујући лимене и алуминијумске лименке; 

делови и опрема за све горе наведене производе.  

40  услуге штампања; дизајнерско штампање за 

друге; штампање по наруџбини на материјалима за 

паковање и металним контејнерима; склапање 

материјала по наруџбини за друге; гравирање; 

штампање узорака; лемљење; обрађивање метала; 

ливење метала; премазивање метала; бојење матала 

(не фарбање); сечење метала; завршна обрада метала; 

ковање метала; каљење метала; ламинација метала; 

калупљење метала; облагање метализацијом; 

пресовање метала; утискивање метала; каљење 

металом; наношење галванске превлаке; утискивање 

метала; емајлирање метала; ковање металом; 

обликовање метала; штанцање метала; каљење 

метала; информације и савети у вези са горе 

наведеним услугама.  

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; 

саветодавне услуге у вези са тестирањем материјала; 

саветовање о контроли квалитета; тестирање 

безбедности производа за потрошаче и консултације; 

испитивање материјала; испитивање и анализа 

материјала; испитивање и процена материјала; 

испитивање нових производа; праћење процеса ради 

осигурања квалитета; испитивање квалитета 

производа; испитивање безбедности производа; 

пружање услуге контроле квалитета; испитивање 

квалитета; услуге комерцијалног дизајна; услуге 

консултација у вези са дизајном; дизајн потрошачких 

производа; услуге дизајна по наруџбини; саветовање 

у вези са дизајном; пројектовање студија 

изводљивости; дизајн производа; услуге дизајнирања 

амбалаже; дизајнирање нових производа; дизајн и 

развој производа; услуге дизајнирања паковања; 

контрола квалитета; истраживање и развој нових 

производа за друге; научна истраживања; техничка 

истраживања; техничке улсуге у вези са металним 

паковањем; истраживање, дизајн и развој паковања 

од метала; савети и информације у вези са горе 

наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2021-1537 (220) 03.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Privredno društvo PRATI ME d.o.o. za usluge , 

Pile I 1, 10000, Zagreb, HR 

(740) Адвокат Ива Марковић, Краља Милана 33 

спрат3, стан 6, Београд 

(540) 
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(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 35  оглашавање; рекламирање; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

промоција продаје за друге.  

41  обука; услуге разоноде.  
 

(210) Ж- 2021-1538 (220) 03.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Privredno društvo PRATI ME d.o.o. za usluge , 

Pile I 1, 10000, Zagreb, HR 

(740) Адвокат Ива Марковић, Краља Милана 33 

спрат3, стан 6, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 35  оглашавање; рекламирање; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

промоција продаје за друге.  

41  обука; услуге разоноде.  
 

(210) Ж- 2021-1597 (220) 14.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SOFTLINK DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Омладинских бригада бр. 86,  

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04 

(591) тегет , црвена  

(511) 41  академије [образовне]; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

радио и телевизијских апарата; изнајмљивање 

синематографских апарата; испити из области 

образовања; испитивање обучености корисника за 

управљање дроновима; монтажа видеотрака; 

образовање у интернатима; образовне услуге које 

пружају асистенти за лица са посебним потребама; 

обука [тренирање]; организовање и вођење образовних 

форума уживо; организовање и вођење радионица 

[обука]; практична настава [обука путем 

демонстрације]; припрема и вођење семинара; 

продукција радио и телевизијских програма; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање услуга у области 

образовања; фотографисање; фотографске репортаже.  

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализа 

рукописа [графологија]; анализе рачунарских 

система; графички дизајн; графички дизајн 

промотивног материјала; дигитализација докумената 

[скенирање]; дизајн ентеријера [уређење унутрашњег 

простора]; дизајнирање рачунарских система; 

дизајнирање рачунарског софтвера; електронско 

надгледање коришћења кредитних картица ради 

откривања интернет преваре; електронско 

похрањивање података; заштита од рачунарских 

вируса; изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање 

мерача потрошње електричне енергије; 

изнајмљивање рачунара; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; израда и одржавање веб страница за друге; 

инсталирање рачунарског софтвера; истраживања у 

области технологије телекомуникација; истраживање 

и развој нових производа за друге; калибрација 

[мерење]; надгледање раунарских система ради 

откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; научна истраживања; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; одржавање рачунарског софтвера; 

откључавање [декодирање] мобилних телефона; 

поновно успостављање рачунарских података; 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; развој рачунарских платформи; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; рачунарско 

програмирање; рачунарство у облаку; саветовање о 

изради веб сајтова; саветовање о сигурности 

рачунара; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; технолошка истраживања; 

умножавање рачунарских програма; услуге кодирања 

податка; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; хостинг 

рачунарских сајтова [веб сајтова].  
 

(210) Ж- 2021-1619 (220) 17.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 
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(731) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-R254,G0,B0  

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

грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли 

трактор; дрљаче ( машине за земљане радове); 

грабуље за сено које тегли трактор; машине за 

вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне 

машине наиме: плугови; атомизери; сетвоспремачи; 

житне сејалице; кукурузне сејалице; утоварне руке; 

расипачи минералног ђубривa; машине за расипање 

стајског ђубрива; машине за распршивање ђубрива; 

мотокултиватори; опрема за расипање ђубрива коју 

тегли трактор; опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор; пољопривредни култиватори; 

резачи пањева; сврдла за земљу; сејалице за 

распршивање семена; сејачице за пољопривредне 

машине; сејачице које тегли трактор ( машине ); 

тањираче; мулчери; механички расипачи; тањираче; 

механички берачи; елеватори; сејалице семена; 

косилице; косилице травњака; рото фрезе; растурачи 

стајњака; сакупљачи сена; подривачи; комбајни; 

комбајни које тегли трактор; гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање у индустријске сврхе; машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине; машине за жетву; машине 

за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе; осим 

ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне 

справе; осим оних којима се ручно управља; ремење 

за пољопривредне машине; сејалице за 

пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.   

11  системи за хидропонски узгој; системи прскалица 

за наводњавање; системи прскалица за наводњавање 

травњака.  

12  трактори; тракторске гуме; приколице; 

приколице за радне машине; приколице за расипне 

товаре; приколице са рудом; пољопривредни 

трактори; полуприколице, цистерне (возила), теретне 

приколице.  
 

(210) Ж- 2021-1623 (220) 20.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) JAMCON INDUSTRIAL SERVICES DOO 

GOLUBAC ŠUVAJIĆ, Šuvajić, 12253, Golubac, RS 

(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6A, 

21000, Нови Сад 

(540) 

iqpdb 

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; интерфејси за 

рачунаре; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване.  

35  компјутерско управљање подацима; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

систематизација информација у компјутерским 

базама података; ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем интернет странице.  

42  инжењерске услуге; рачунарско програмирање; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовањe у 

области рачунарског софтвера; софтвер у виду 

сервиса (SaaS); саветовање у вези информационих 

технологија; научна истраживања; сервер хостинг; 

чување резервне копије података ван мреже; 

електронско похрањивање података; рачунарство у 

облаку; услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга; саветодавне услуге из 

области технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; надгледање рачунарских 

програма ради откривања неовлашћеног приступа 

или повреде података; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; платформа као услуга (PааS); 

развој рачунарских платформи; инфраструктура као 

услуга (IAAS).  
 

(210) Ж- 2021-1625 (220) 21.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Finvest Equity Partners d.o.o., Генерала Анрија 

34а, 11040 , Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 

28.05.00; 29.01.01  
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(591) бордо (ЦМYК 36,94,50,53 ; РГБ 105,25,50 :  

Хеx #691ц32  

(511) 16  постери; огласни панои од папира или 

картона; бележнице; нотеси; албуми; слике; 

штампани материјал [висока штампа]; архитектонски 

модели; фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; 

оловке; новине; периодичне публикације; клишеи; 

памфлети; жигови [печати]; штамбиљи; свеске; 

бележнице; индексне карте [канцеларијске]; листови 

папира [канцеларијски]; картон; каталози; кошуљице 

за списе; фасцикле [канцеларијски материјал]; омоти 

[канцеларијски материјал]; корице [канцеларијски 

материјал]; коверте; фотографије [штампане]; 

формулари [штампани]; канцеларијски материјал; 

изузев намештаја; графичке репродукције; цртежи; 

скице; дописнице; разгледнице; штампане ствари; 

штампане публикације; приручници; папир за 

писање; књижице; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор; осим намештаја; планови; 

пројекти; нацрти; наливпера; шаблони; матрице за 

умножавање; омоти за саксије од папира; 

књиговезачке корице; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; магазини [периодични]; 

врећице [коверте; кесе] од папира или пластике; за 

паковање; честитке; разгледнице; календари; 

папирне или картонске кутије; амбалажа за флаше од 

папира или картона; дописнице за најаву посебних 

догађаја; плакати од папира или картона; етикете од 

папира или картона; натписи од папира или картона; 

налепнице [канцеларијски прибор]; билтени; 

плочице са хватаљком за листове папира; леци; 

флајери; држачи списа; докумената [канцеларијски 

прибор]; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; навлаке за картице са 

именом..  

19  грађевински материјали (неметални); преносиве 

грађевине [конструкције], неметалне.  

35  дистрибуција рекламног материјала; оглашавање; 

рекламирање; услуге односа с јавношћу; маркетинг; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; развој концепта оглашавања; писање 

текстова за рекламне намене; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; циљани 

маркетинг; услуге односа с медијима.  

36  изнајмљивање некретнина, посредовање у 

промету некретнина, процена некретнина, 

инвестициони фондови, инвестирање капитала, 

финансијске процене (осигурање, банкарство, 

некретнине), управљање непокретностима, 

управљање стамбеним зградама, услуге агенције за 

изнајмљивање смештаја (станова), издавање 

пословног простора (непокретности), организовање 

финансирања за грађевинске пројекте.  

37  постављање и поправка лифтова; постављање и 

поправка дизалица; лифтова; асфалтирање; чишћење 

унутрашњости зграда; изнајмљивање грађевинске 

опреме; постављање и поправљање опреме за 

грејање; чишћење димњака; постављање и поправка 

апарата за климатизацију; изградња; грађевински 

надзор; постављање кухињске опреме; рушење 

објеката; заштита грађевине од влаге; изоловање 

објеката; изнајмљивање машина за ископавање 

(багера); чишћење прозора; изолација грађевина; 

зидарство; изградња и одржавање цевовода; 

молерски радови (спољни и унутрашњи); 

малтерисање; водоинсталатерске  услуге; 

инсталирање и поправљање расхладне опреме; 

монтирање скела; зидарске услуге; пружање 

информација у вези са изградњом; чишћење зграда 

(спољних површина); изнајмљивање дизалица 

(грађевинске опреме); услуге поправки кровова; 

уградња прозора и врата; консултације о грађењу; 

постављање комуналних објеката на градилиштима.  

42  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; грађевинско пројектовање; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора]; вођење 

студија техничког пројектовања; геолошке 

експертизе; инжењерске услуге; геодетско мерење; 

геолошка испитивања терена; урбанистичко 

планирање; геодетско мерење; дизајнирање визит 

карти; истраживања у области грађевинских 

конструкција; графички дизајн промотивног 

материјала.  
 

(210) Ж- 2021-1634 (220) 22.09.2021. 

(442) 15.12.2021. 

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

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна-R0, G0, B0, жута-R255, G240, B1, зелена-

R1, G226, B12  

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

грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли 

трактор; дрљаче (машине за земљане радове); 

грабуље за сено које тегли трактор; машине за 

вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне 

машине наиме: плугови, атомизери, сетвоспремачи, 

житне сејалице, кукурузне сејалице, утоварне руке, 

расипачи минералног ђубрива, машине за расипање 

стајског ђубрива, машине за распршивање ђубрива, 

мотокултиватори, опрема за расипање ђубрива коју 
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тегли трактор, опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор, пољопривредни култиватори, 

резачи пањева, сврдла за земљу, сејалице за 

распршивање семена, сејачице за пољопривредне 

машине, сејачице које тегли трактор (машине), 

тањираче, мулчери, механички расипачи, тањираче, 

механички берачи, елеватори, сејалице семена, 

косилице, косилице травњака, рото фрезе, растурачи 

стајњака, сакупљачи сена, подривачи, комбајни, 

комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди, машине за 

балирање у индустријске сврхе; машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине; машине за жетву; машине 

за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе, осим 

ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне 

справе, осим оних којима се ручно управља; ремење 

за пољопривредне машине; сејалице за 

пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.   

11  системи за хидропонски узгој; системи прскалица 

за наводњавање; системи прскалица за наводњавање 

травњака.  

12  трактори; тракторске гуме; приколице; 

приколице за радне машине; приколице за расипне 

товаре; приколице са рудом; пољопривредни 

трактори; полуприколице; цистерне (возила); теретне 

приколице.  
 

(210) Ж- 2021-1700 (220) 05.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Зоран Адамовић and Марија Камбић, 

Милана Благојевића Шпанца 26, 11000, Београд, RS i 

Војводе Влаховића 53ј, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24; 26.11.03; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, жута, бела  

(511) 16  новине; билтени.  

35  индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; пружање пословних 

информација путем интернет странице; писање 

текстова за рекламне намене; услуге односа са 

медијима; услуге корпоративне комуникације; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи.  

38  услуге новинских агенција.  

41  електронско издаваштво; услуге репортерског 

извештавања.  

45  услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(210) Ж- 2021-1702 (220) 05.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Hemijska industrija Župa d.o.o.,  

Шандора Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS 

(540) 

ŽUPAVENT SC 

(511) 5  препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди; хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-1703 (220) 05.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Pranvera Pushka Pashoja, Podmočani,  

Resen 7310, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранджаста, светло плава, бела  

(511) 30  хлеб; пецива; слаткиши; пице; сендвичи; 

квасац; тесто, полупрерађен производ; сосови 

[додаци храни]; пица сосови; сосови за тестенине; 

преливи за салату; преливи за храну.  

39  достава хране из ресторана; достава хране и пића 

припремљених за конзумацију.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

ресторана.  
 

(210) Ж- 2021-1704 (220) 06.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(300) 083017  06.04.2021.  JM. 
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(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ADVENTURE CHARGER 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, фотографски, 

кинематографски, аудивизуелни, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализацију, откривање, тестирање, 

инспекцију, спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за пренос, пребацивање, 

трансформацију, акумулацију, регулацију или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, пренос, 

репродукцију или обраду звука, слике или података; 

снимљени и медији који се могу преузети, 

рачунарски софтвер, празни дигитални или аналогни 

медији за снимање и чување података; механизми за 

апарате који се покрећу новцем; регистарске касе, 

уређаји за рачунање; рачунари и периферни 

рачунарски уређаји; ронилачка одела, ронилачке 

маске, чепови за уши за рониоце, штипаљке за нос за 

рониоце и пливаче, рукавице за рониоце, апарати за 

дисање за пливање под водом; апарати за гашење 

пожара; интерфејси за рачунаре; рачунарски 

програми који се могу преузети за пројектовање 

корисничког интерфејса; бежично повезани 

електрични батеријски апарати са уграђеним 

софтвером и фирмвером који се могу ажурирати на 

даљину за чување и пражњење сачуване електричне 

енергије за употребу у стамбеним просторима и 

зградама; бежично повезани електрични батеријски 

апарати са уграђеним софтвером и фирмвером који 

се могу ажурирати на даљину за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије која долази од или ка 

електричној мрежи или другом извору генерисања 

електричне енергије за стабилизацију и 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; рачунарски софтвер који се може 

преузети за праћење, оптимизацију и регулисање 

чувања и пражњења сачуване електричне енергије ка 

и од датих жично и бежично повезаних електричних 

батеријских апарата; батерије које снабдевају 

електричном енергијом моторе електричних возила; 

конектори за електричну енергију који се монтирају 

на зид за пуњење електричних возила; мобилни 

утикачи за електричну енергију за пуњење 

електричних возила; софтвер који се може преузети 

у виду мобилних апликација за праћење количине и 

стања електричне енергије и даљинску контролу 

возила; софтвер који се може преузети у виду 

софтвера за оперативни систем возила; навигациони 

апарати за возила; уређаји за лоцирање и враћање 

возила програмирани тако да користе глобални 

систем позиционирања (гпс) и мобилне 

телекомуникације; радији за возила; аларми против 

крађе; пуњачи за батерије за употребу са батеријама 

за возила; темпомати за моторна возила; опрема за 

безбедност возила, наиме, електронски уређаји за 

праћење вибрација, удараца, кретања, угла, 

температуре и волтаже; опрема за безбедност возила, 

наиме, уграђени систем за надзор возила који се 

састоји од камера и монитора за проналажење и 

елиминацију слепих тачака са обе стране возила; 

бежични примопредајници са технологијом за 

прикупљање и приказивање статуса и праћење свих 

типова возила на локалном нивоу; батерије, 

електричне, за возила; опрема за безбедност возила, 

наиме, електронски уређаји за праћење притиска у 

гумама; опрема за безбедност возила, наиме, сензори 

и камере за вожњу уназад; уређаји за балансирање 

гума за копнена возила; системи за улазак без 

кључева и системи за паљење возила без кључева за 

аутомобиле који се састоје од микропроцесора, 

пријемника електронских сигнала, и привеска за 

кључ са пријемником електронских сигнала; мерачи 

брзине за возила; радарски детектори објеката за 

употребу на возилима; гпс сензори који се монтирају 

на возила и који одређују брзину кретања возила; 

пуњачи батерија за мобилне телефоне за употребу у 

возилима; делови за моторе возила, наиме, 

термостати; аудио опрема за возила, наиме, стерео 

уређаји, звучници, појачала, еквилајзери, скретнице 

и кућишта за звучнике; усб портови за пуњење за 

употребу у возилима; електронске браве за возила; 

камере за вожњу уназад за возила; климе за возила; 

бежични контролери за даљинско праћење и 

контролу фукнције и статуса других електронских, 

електричних, и механичких уређаја или система, 

наиме, батерија, безбедности, осветљења, система за 

праћење и безбедност; стартери са даљинским 

управљањем за возила; системи за лоцирање, 

праћење и безбедност возила који се састоје од 

антене и радио предајника који се налазе у возилу; 

регулатори волтаже у возилима; аудио опрема за 

возила, наиме, звучници за аутомобилске аудио 

системе; навигациони инструменти за возила; 

електрични конектори између моторних возила и 

приколица; батерије за возила; електрични апарати, 

наиме, станице за пуњење електричних возила; 

компјутеризовани анализатори дестинације возила; 

продужни каблови за употребу са возилима; струјни 

адаптери за употребу са возилима; електрични 

каблови за употребу са возилима; акумулатори, 

електрични, за возила; термостати за возила; 

аутоматски индикатори ниског притиска у гумама 

возила; забележивачи пређене километраже за 

возила; даљински управљачи за управљање 

алармима за возила.  
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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; услуге пословног 

консалтинга, наиме, пружање помоћи у развоју 

пословних стратегија; консултације у области 

енергетске ефикасности у вези са соларном и 

обновљивом енергијом; обезбеђивање савета у вези 

са куповином и услуга консултовања потрошача у 

вези са куповином копнених возила; обезбеђивање 

услуга онлајн директоријума са информацијама у 

вези са возилима и станицама за пуњење.  

37  грађевинске услуге; услуге инсталације и 

поправљања возила; вађење руде, нафте и гаса; 

инсталација, одржавање и поправка, и унапређивање 

бежично повезаних електричних батеријских апарата, и 

консалтинг у вези са истим, за чување и пражњење 

сачуване електричне енергије за стабилизацију и 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; обезбеђивање услуга одржавања и 

поправке возила; консултовање у вези са поправком 

возила; консултовање у вези са одржавањем возила; 

пуњење батерија за возила; услуге прилагођавања возила 

по жељи, наиме, прављење возила по жељи; услуге 

станица за пуњење возила; поправка и одржавање 

возила; детаљно чишћење возила; сервисне станице за 

возила; фарбање возила.  

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези са истим; услуге индустријских 

анализа, индустријских истраживања и индустријског 

дизајна; услуге контроле квалитета и утврђивања 

аутентичности; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; праћење возила како би се 

обезбедило њихово правилно функционисање; 

даљинско праћење функционисања, перформанси, и 

ефикасности електричних возила; обезбеђивање 

софтвера који није могуће преузети који се користи за 

предиктивну анализу пуњења и одржавања 

електричних возила, и предиктивну анализу потреба 

потрошача; услуге инжењерског пројектовања; 

консултације у вези са развојем производа; услуге 

консалтинга у области пројектовања возила за друге; 

консалтинг у области инжењерства; праћење бежично 

повезаних електричних батеријских апарата са 

уграђеним фирмвером и софтвером за чување и 

пражњење електричне енергије како би се осигурало 

правилно фукнционисање и програмирање за 

задовољавање потреба за електричном енергијом и 

циљева потрошње; пројектовање система електричних 

батерија који се састоје од бежично повезаних 

електричних батеријских апарата и пратећег софтвера, 

све то за чување и пражњење сачуване електричне 

енергије, у сврху оптимизације ефикасности дизајна, 

програмирања и конфигурације датих система, и услуге 

консалтинга у вези са истим; услуге софтвера у виду 

сервиса (SааS) који садржи софтвер за праћење, 

оптимизацију, и регулисање чувања и пражњења 

сачуване електричне енергије ка и од бежично 

повезаних електричних батеријских апарата; 

обезбеђивање онлајн софтвера који се не може 

преузети за праћење, оптимизацију, и регулисање 

чувања и пражњења сачуване електричне енергије ка и 

од бежично повезаних електричних батеријских 

апарата; управљање софтвером и фирмвером који је 

уграђен у бежично повезане електричне батеријске 

апарате за чување и пражњење сачуване електричне 

енергије програмирањем и конфигурисањем софтвера 

за електричне батеријске апарате; инсталација, 

одржавање, поправка и унапређивање рачунарског 

софтвера и фирмвера који је могуће даљински 

ажурирати а који је уграђен у бежично повезане 

електричне батеријске апарате, и консултовање у вези 

са истима, за чување и пражњење сачуване електричне 

енергије за стабилизацију и задовољавање потреба за 

електричном енергијом и циљева потрошње; услуге 

прегледа возила за нова и половна возила за особе које 

купују или продају своја возила; услуге прегледа 

оштећења моторних возила; услуге прегледа возила; 

услуге пројектовања делова за моторна возила; 

обезбеђивање онлајн рачунарских програма који се не 

могу преузети за пројектовање корисничких 

интерфејса; обезбеђивање онлајн рачунарског софтвера 

који се не може преузети за праћење, оптимизацију, и 

регулисање чувања и пражњена сачуване електричне 

енергије ка и од датих бежично повезаних електричних 

батеријских апарата.  

45  правне услуге; безбедносне услуге за физичку 

заштиту материјалне имовине и појединаца; услуге 

праћења флоте возила у сврху заштите; услуге 

враћања украдених возила.  
 

(210) Ж- 2021-1705 (220) 06.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Саша Марчета, Генерала Михаила 

Недељковића 065/2, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Богдан Миленковић, Краљице 

Наталије 23а/IV, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.22; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, златна, црна  

(511) 45  услуге обезбеђења ради физичке заштите 

материјалне имовине и лица;  услуге истраживања и 

надгледања које се односе на физичку сигурност 

лица и сигурност материјалне имовине; - услуге које 

се пружају појединцима у вези са друштвеним 

дешавањима, као што су услуге друштвене пратње   
 

(210) Ж- 2021-1707 (220) 06.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) NBC Fourth Realty Corp.  , 770 Cochituate 

Road, Framingham, Massachusetts 01701, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

T.K. MAXX 

(511) 35  услуге малопродајних робних кућа, 

укључујући услуге онлајн малопродаје, у вези са 

продајом накита, хоролошких и хронометријских 

инструмената, кутија за накит и кутија за сатове, 

алки и ланаца за кључеве и привезака за њих, украса, 

кипова и фигурица, сатова, свећњака, козметике и 

тоалетних производа , парфема, етеричних уља, 

производа за прање веша, препарата за чишћење, 

полирање, рибање и абразивних средстава, препарата 

за негу животиња, мириса за домаћинство, препарата 

за негу коже, очију и ноктију, препарата за чишћење 

возила, папира и картона, штампаног материјала, 

фотографија, канцеларијског материјала и 

канцеларијских потрепштина, осим намештаја, 

лепкова за канцеларијску или употребу у 

домаћинству, материјала за цртање и материјала за 

уметнике, четкица, материјала за учење и поучавање, 

пластичних листова, фолија и врећица за умотавање 

и паковање, опреме за уметност, занате и 

моделирање, кесица и предмета за паковање, 

умотавање и складиштење папира, картона или 

пластике, књига, прибора за исправљање и брисање, 

декорације и уметничких материјала и медија, 

образовне опреме, материјала за филтрирање од 

папира, држача новца, фото албума и 

колекционарских албума, канцеларијског и 

образовног прибора, уметничких дела и фигурица од 

папира и картона, и архитектонских макета, опреме 

за писање и печатирање, празничних украса, коже и 

имитације коже, животињске коже и простирки за 

под од животињске коже, пртљага и торби, 

кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање, 

новчаника, каишева, намештаја, прибора и посуда за 

домаћинство или кухињу, посуђа и прибора за јело, 

стакленог посуђа, порцелана и грнчарије, апарата за 

парфимисање ваздуха, акваријума и боксева за 

чување или узгајање животиња ради истраживања 

или посматрања (виваријум), производа за негу 

одеће и обуће, штедних касица за новчиће (касице-

прасице), козметичког и тоалетног прибора и 

производа за купатила, додатака и опреме, канти за 

смеће, чаша, посуда за пиће и барове, статуа, фигура, 

плоча и уметничких дела, посуда за храну, за 

употребу у домаћинству или кухињи, вртларских 

производа, текстила и замене за текстил, кућног 

текстила, покривача за  намештај, завеса, зидне 

таписерије, одеће, обуће, покривала за главу, малих 

електричних апарата и електронике, играчки, игрица 

и предмета за играње, прибора за храњење кућних 

љубимаца, додатака за негу и спавање кућних 

љубимаца; услуге лојалности, подстицаји и бонус 

програми.  
 

(210) Ж- 2021-1708 (220) 06.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) NBC Fourth Realty Corp., 770 Cochituate Road, 

Framingham, Massachusetts 01701, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17  

(511) 35  услуге малопродајних робних кућа, 

укључујући услуге онлајн малопродаје, у вези са 

продајом накита, хоролошких и хронометријских 

инструмената, кутија за накит и кутија за сатове, 

алки и ланаца за кључеве и привезака за њих, украса, 

кипова и фигурица, сатова, свећњака, козметике и 

тоалетних производа , парфема, етеричних уља, 

производа за прање веша, препарата за чишћење, 

полирање, рибање и абразивних средстава, препарата 

за негу животиња, мириса за домаћинство, препарата 

за негу коже, очију и ноктију, препарата за чишћење 

возила, папира и картона, штампаног материјала, 

фотографија, канцеларијског материјала и 

канцеларијских потрепштина, осим намештаја, 

лепкова за канцеларијску или употребу у 

домаћинству, материјала за цртање и материјала за 

уметнике, четкица, материјала за учење и поучавање, 

пластичних листова, фолија и врећица за умотавање 

и паковање, опреме за уметност, занате и 

моделирање, кесица и предмета за паковање, 

умотавање и складиштење папира, картона или 

пластике, књига, прибора за исправљање и брисање, 
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декорације и уметничких материјала и медија, 

образовне опреме, материјала за филтрирање од 

папира, држача новца, фото албума и 

колекционарских албума, канцеларијског и 

образовног прибора, уметничких дела и фигурица од 

папира и картона, и архитектонских макета, опреме 

за писање и печатирање, празничних украса, коже и 

имитације коже, животињске коже и простирки за 

под од животињске коже, пртљага и торби, 

кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање, 

новчаника, каишева, намештаја, прибора и посуда за 

домаћинство или кухињу, посуђа и прибора за јело, 

стакленог посуђа, порцелана и грнчарије, апарата за 

парфимисање ваздуха, акваријума и боксева за 

чување или узгајање животиња ради истраживања 

или посматрања (виваријум), производа за негу 

одеће и обуће, штедних касица за новчиће (касице-

прасице), козметичког и тоалетног прибора и 

производа за купатила, додатака и опреме, канти за 

смеће, чаша, посуда за пиће и барове, статуа, фигура, 

плоча и уметничких дела, посуда за храну, за 

употребу у домаћинству или кухињи, вртларских 

производа, текстила и замене за текстил, кућног 

текстила, покривача за  намештај, завеса, зидне 

таписерије, одеће, обуће, покривала за главу, малих 

електричних апарата и електронике, играчки, игрица 

и предмета за играње, прибора за храњење кућних 

љубимаца, додатака за негу и спавање кућних 

љубимаца; услуге лојалности, подстицаји и бонус 

програми.  
 

(210) Ж- 2021-1710 (220) 07.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Вељко Жижић, Венчачка 10а,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Име је Попов 

(531) 28.05.00  

(511) 3  парфеми и колоњске воде; парфеми и 

тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи 

за негу после бријања;   

25  мајице са штампом; мушке мајице без рукава; 

поло мајице;   

43  сервирање чаја, кафе, какаа, газираних пића и 

воћних сокова; услуге кафеа; услуге кафе-ресторана 

и кафетерија; услуге кафетерија; услуге кафетерија и 

кантина; услуге кафића и кафетерија; услуге кафића, 

кафетерија и ресторана;   
 

(210) Ж- 2021-1711 (220) 07.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) INICIJATIVA ZA RAZVOJ ROMSKOG 

PREDUZETNISTVA, Јабучки рит бр. 9, 11060, 

Београд, Палилула, RS 

(540) 

 

(531) 13.01.17; 15.07.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, зелена, плава  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

услуге оглашавања, маркетинга и промоције, на 

пример: дистрибуцију узорака, развијање концепата 

оглашавања, писање и објављивање рекламних 

текстова; продукцију програма телевизијске продаје; 

услуге односа са јавношћу; продукцију програма 

телевизијске продаје; организовање трговачких сајмова 

и изложби за комерцијалне и рекламне потребе; 

оптимизацију претраживача за промоцију продаје; 

услуге помоћи у пословању, на пример: проналажење 

особља, преговарање о пословним уговорима за друге, 

анализу трошкова и цене коштања, услуге агенција за 

увоз и извоз; административне услуге које се односе на 

пословне трансакције и финансијске извештаје, на 

пример, рачуноводство, израду извода са рачуна, 

ревизију пословања и финансија, пословне процене, 

услуге обрачуна и пријављивања пореза; комерцијалну 

администрацију за лиценце робе и услуга трећих лица: 

услуге које се састоје од регистрације, преписа, 

састављања, сакупљања или систематизације писаних 

саопштења и регистрацијакао и сакупљање 

математичких или статистичких података; 

канцеларијске послове, на пример, услуге потсећања на 

уговорене састанке и заказивања састанака, 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге, компјутерско управљање подацима, услуге 

телефонских централа.  

36  финансијске, монетарне и банкарскеуслуге; 

финансијско спонзорисање; услуге финансијских 

трансакција и плаћања, на пример, услуге 

мењачница, електронског преноса средстава, обраде 

плаћања извршених кредитним и платним 

картицама, издавања путничких чекова; финансијско 

управљање и истраживање.  

41  образовне услуге; припремање обуке; организовање 

конгреса, конференција; фотографисање; услуге 

режирања и продукције филмова, осим рекламних 

филмова.  
 

(210) Ж- 2021-1712 (220) 07.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 
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(731) Снежана Радивојевић, Велико Лаоле,  

12306, Петровац на Млави, RS 

(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.06 

(591) светло плава, тамно плава, бела  

(511) 35  оглашавање; пословно управљање и 

организационо саветовање; услуге подсећања на 

уговорене састанке канцеларијски послови); 

административна обрада поруџбина за куповину у 

оквиру услуга које пружају фирме за наручивање 

путем поште; саветодавне и консултантске услуге у 

вези са набавком робе за друге; прибављање уговора 

за друге у вези са продајом робе; услуге набавке за 

трећа лица [куповина производа и услуга за друге 

пословне субјекте]; организовање и вођење 

пословних трансакција за друге; услуге саветовања у 

вези са набавком робе и услуга.   

36  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

пружање информација које се односе на финансијске 

и монетарне послове; услуге осигурања; услуге 

обраде плаћања; обрада електронских плаћања; 

обрада електронског девизног плаћања.  

39  транспортне услуге; логистичке услуге у вези ревоза 

(транспортна логистика); паковање робе; паковање и 

складиштење робе; паковање робе за друге; организација 

путовања; организација превоза и путовања; транспорт, 

испорука, паковање и складиштење робе; испорука робе; 

испорука путем поште.  
 

(210) Ж- 2021-1713 (220) 07.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Снежана Радивојевић, Велико Лаоле, 12306, 

Петровац на Млави, RS 

(740) Свокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, бела  

(511) 35  оглашавање; пословно управљање и 

организационо саветовање; услуге подсећања на 

уговорене састанке (канцеларијски послови); 

административна обрада поруџбина за куповину у 

оквиру услуга које пружају фирме за наручивање 

путем поште; саветодавне и консултантске услуге у 

вези са набавком робе за друге; прибављање уговора 

за друге у вези са продајом робе; услуге набавке за 

трећа лица [куповина производа и услуга за друге 

пословне субјекте]; организовање и вођење 

пословних трансакција за друге; услуге саветовања у 

вези са набавком робе и услуга. 

36  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

пружање информација које се односе на финансијске 

и монетарне послове; услуге осигурања; услуге 

обраде плаћања; обрада електронских плаћања; 

обрада електронског девизног плаћања.   

39  транспортне услуге; логистичке услуге у вези превоза 

(транспортна логистика); паковање робе; паковање и 

складиштење робе; паковање робе за друге; организација 

путовања; организација превоза и путовања; транспорт, 

испорука, паковање и складиштење робе; испорука робе; 

испорука путем поште.  
 

(210) Ж- 2021-1716 (220) 07.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) ICEBOX FROZEN YOGURT & ICECREAM 

DOO, BEOGRAD, Кнеза Михаила 52, Београд, RS 

(740) Мирољуб Белић, Париска 20, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

ресторана и ресторана са храном за понети, услуге 

брзе хране; самоуслужни ресторани и локали брзе 

хране; снек-барови, кафе-ресторани, кантине; услуге 

кетеринга; услуге ресторана са храном за понети који 

врше кућну доставу хране; пружање информација, 

укључујући путем интернета или мобилних 

апликација, о услугама обезбеђивања хране и пића.   
 

(210) Ж- 2021-1717 (220) 07.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN DOO 

SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд - Сурчин, RS 
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(740) Aдвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.05; 29.01.08  

(591) црна, љубичаста, зелена  

(511) 30  бомбоне; бомбоне на бази сирупа од 

шећера; бомбоне на бази скроба; бомбоне од менте; 

бомбоне од црвеног женшена; бомбоне од шећера; 

бомбоне са какаом; бомбоне са карамелом; воћне 

бомбоне [слаткиши]; воћне желе бомбоне; гумене 

бомбоне; гумене бомбоне; карамеле [бомбоне]; 

ментол бомбоне за освежавање даха; тврде бомбоне; 

украсне бомбоне за торте; чоколадне бомбоне.  
 

(210) Ж- 2021-1718 (220) 07.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд - 

Сурчин, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.01.16; 26.01.22; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, зелена, љубичаста  

(511) 30  ментол бомбоне за освежавање даха; 

пастиле [бомбоне]; украсне бомбоне за торте; 

карамеле [слаткиши]; воћни желе [слаткиши]; 

слаткиши од шећера; слаткиши; фондани 

[слаткиши]; слаткиши од пеперминта; воћне 

посластице.бомбоне; бомбоне на бази сирупа од 

шећера; бомбоне на бази скроба; бомбоне од менте; 

бомбоне од црвеног женшена; бомбоне од шећера; 

бомбоне са женшеном; бомбоне са какаом; бомбоне 

са карамелом; бомбоне са маслацем и карамелом; 

воћне бомбоне [слаткиши]; воћне желе бомбоне; 

гумене бомбоне; гумене бомбоне; карамеле 

[бомбоне]; наруквице од бомбона; огрлице од 

бомбона; пенасте бомбоне; прелив од пенастих 

бомбона; тврде бомбоне; чоколадне бомбоне.  
 

(210) Ж- 2021-1719 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) XLS d.o.o. Beograd (Zemun), Грмечка 44, 

11080, Београд-Земун, RS 

(740) Богдан Иванишевић, БДК Адвокати, Булевар 

краља Алењксандра 28, 11000, Београд-Врачар 

(540) 

XLS 

(511) 7  електричне ручне бушилице; моторна 

тестера; мешачи; машине за глодање [глодалице]; 

шишачи, електрични; маказе, електричне; длета за 

машине; компресори; секачи [машине]; сврдла 

[делови машина]; косилице травњака [машине]; 

машине за прање судова; апарати за прање; машине 

за прање веша; машине и апарати за чишћење, 

електрични; ручни алат на механичко покретање; 

алати [делови машина]; машине за бушење; машине 

за пробадање; машине за усисавање ваздуха; 

миксери, електрични; кухињске машине, електричне; 

уређаји за чишћење који користе пару; машине за 

прање под високим притиском; компресорске пумпе; 

усисивачи за прашину; алати за вађење ексера, 

електрични; набијачи [машине]; соковници, 

електрични; мешалице, електричне, за кућну 

употребу; одвијачи, електрични.  

9  звучници; грамофони; пројектни екрани; 

фотографски екрани; блиц лампе [фотографске]; 

радио апарати; рачунарска меморија, уређаји; 

микрофони; оптички апарати и инструменти; 

рачунари; постоља за фотографске апарате; 

фотографски објективи; телефонски апарати; апарати 

за пренос звука; апарати за снимање звука; апарати 

за репродуковање звука; телевизијски апарати; видео 

рекордери; тастатуре за рачунаре; компакт дискови 

[аудио-видео]; оптички компакт дискови [цд-ром]; 

компјутерске периферне јединице; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; миш [рачунарска 

периферна опрема]; штампачи за рачунаре; 

процесори [централна јединица за обраду података]; 

скенери [опрема за обраду података]; камкордери; 

диск драјвери за рачунаре; блицеви [фотографски]; 

ноутбук рачунари; видео екрани; бежични телефони; 

слушалице; усб прикључци; лаптоп рачунари; торбе 

за лаптопове; смартфони [паметни телефони]; таблет 

рачунари; компјутерски хардвер; паметни сатови; 
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камере за вожњу уназад; сталци прилагођени за 

лаптопове; видео пројектори; тонер кертриджи, 

празни, за штампаче и фотокопире; кертриджи за 

мастило, празни, за штампаче и фотокопир апарате; 

читачи бар-кодова; транзистори [електронски]; 

машине за диктирање; уређаји за глобално 

позиционирајући систем [гпс]; двд плејери; 

преносиви мултимедијални читачи, плејери; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички].  

11  апарати за хлађење ваздуха; грејачи ваздуха; 

вентилатори [за климатизацију]; фенови за косу; 

клима уређаји; замрзивачи; кухињске справе, 

електричне; шпорети; штедњаци; апарати за хлађење 

пића; радијатори, електрични; рингле; тостери; 

машине за кафу, електричне; фрижидери; расхладне 

витрине; микроталасне пећи [уређаји за кување]; 

машине за печење хлеба; аспиратори за 

неутралисање мириса и паре у кухињама; пиштољи 

за врели ваздух; електричне плоче за кување; 

светлосни пројектори.  

16  хартија, картон; постери; огласни панои од 

папира или картона; бележнице, нотеси; албуми; 

слике; регистратори са прстеновима; блокови 

[канцеларијски материјал]; свеске; омоти за папир; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; коверте; папир 

за увијање; штампани роковници; подметачи од 

папира; омотачи за флаше од картона или папира; 

плакати од папира или картона; натписи од папира 

или картона; налепнице [канцеларијски прибор]; 

транспаренти [банери] од папира; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал, осим намештаја; лепила за 

канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине; материјали за 

обуку и наставу (изузев апарата); пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

штампарска слова, клишеи;. ножеви за папир.  

21  кућне или кухињске справе и посуде (које нису 

од драгоцених метала или са превлакама од њих); 

чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица); 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

челична вуна за чишћење; непрерађено или 

полупрерађено стакло (осим стакла које се користи у 

грађевинарству); стакларија, порцелан, фајанс, 

грнчарија и лончарија која није укључена у друге 

класе; кофе и лавори од метала, пластике или других 

материјала; мешалице, неелектричне, за кућну 

употребу; пресе за воће, неелектричне, за кућну 

употребу; кухињски млинови, неелектрични; млин за 

бибер, ручни; ренда за кућну употребу; мутилице, 

неелектричне; млинови за кафу, ручни; преса за бели 

лук; тучак за кухињску употребу; авани за кухињску 

употребу; крцкалице за орахе;  свећњаци; 

електрични чешљеви; електричне четкице за зубе; 

корпе за домаћинство; декоративне посуде.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2021-1720 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) 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) 25.03.03; 25.05.03; 25.07.21; 26.04.04; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена: 186 C, црна: Пантоне црна, бела  

(511) 35  услуге малопродаје и велепродаје у вези са: 

кочионом течношћу, течношћу за хидрауличне 

кочнице, течношћу за серво управљање, заптивним 

смесама против цурења у систему серво управљања 

аутомобилом, расхладним течностима за радијаторе 

возила, мастиком за поправку гума, лепковима за 

поправку гума, смесама за поправљање унутрашњих 

гума, хемијским препаратима за употреба у поправци 

гума, средствима за попуњавање за каросерије 

возила и поправку гума, смесама за поправку 

пнеуматика, смесама за заптивање пнеуматика, 

мазивима за моторна возила, машинама за монтажу и 

демонтажу пнеуматика, тестерима за кочионе 

течности, тестерима за антифриз, акумулаторима за 

аутомобиле, кабловима за паљење аутомобила, 

софтвером за управљање возилом, системом 

контроле брзине возила, апаратима за контролу 

брзине аутоматских возила, уређајима за аутоматску 

контролу управљања возилом, рачунарским 

апликацијама за управљање аутомобилима, 

аутономним системима за управљање возилима, 

контроним уређајима за апарате за навигацију 

возила, апаратима и инструментима за контролу 

брзине возила, рачунарским системима за 

аутоматизовано управљање возилима, адаптивним 

темпоматом за моторна возила, уређајима за 

контролу температуре [електрични прекидачи] за 

возила, рачунарским апликацијама за контролу 

управљања аутоматским возилима, рачунарским 

апликацијама за контролу паркирања аутоматских 

возила, контролним јединицама за појачала за 

употребу у возилима, апаратима за контролу 
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температуре за употребу у моторима возила, 

софтвером за помоћ при управљању возилима, 

рачунарским програмима за употребу у аутономном 

управљању возилима, апаратима за контролу 

температуре за употребу у системима грејања 

возила, одлеђивачи за возила, системима за грејање, 

вентилацију и хлађење возила, кондензаторима 

расхладног средства, кочницама за возила, 

аутомобилским гумама, лепљивим гуменим закрпама 

за поправку унутрашњих гума, материјалима за 

крпљење унутрашњих гума, опремом за поправку 

гума, гуменим закрпама за поправку пнеуматика 

возила, кочионим чељустима за копнена возила, 

контролним јединицама пнеуматског преноса за 

копнена возила, неклизајућим уређајима за 

аутомобилске гуме, закрпама за поправку гума, 

газиштима за протектирање гума, гумама за камионе, 

пумпама за надувавање пнеуматика возила, 

хидрауличним системима контроле за возила, 

системима за контролу стабилности возила, системи 

за контролу проклизавања за возила, кочионим 

чељустима за копнена возила, јединицама за 

управљање пнеуматским преносом за копнена 

возила, гуменим материјалима за крпљење 

пнеуматика.  

37  услуге сервисних станица за возила [пуњење 

горивом и одржавање]; услуге сервисних станица за 

одржавање возила; гаражне услуге за поправку 

возила; услуге поправке, одржавање, пуњење горива 

и пуњење возила; услуге замене кочница; услуге 

ротирања и балансирања гума; услуге обнављање 

гума за возила; услуге одржавања, сервисирања и 

поправке возила; услуге вулканизирања 

аутомобилских гума [поправка].  
 

(210) Ж- 2021-1721 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Милорад Попадић, Михајла Пупина 15,  

22000, Сремска Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црна,црвена  

(511) 30  кафа; чај; какао и замена кафе.  

40  услуге штампања.  
 

(210) Ж- 2021-1723 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Danube Petfoods d.o.o., Фенечка 107, Бољевци-

Сурчин, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.01; 26.01.16; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.06; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.05; 29.01.06  

(591) бела, љубичаста  

(511) 11  храна за кућне љубимце; храна за псе; храна 

за мачке.  
 

(210) Ж- 2021-1724 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Удружење Свет мама Београд, Андре 

Николића 1-3, Београд-Савски венац, RS 

(540) 

 

(531) 02.07.12; 02.07.23; 02.09.01; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) бела, ружичаста, светло ружичаста, тамно сива, 

светло сива  

(511) 35  анализе трошкова и цене коштања; 

дистрибуција рекламног материјала; услуге 

фотокопирања; услуге агенција за запошљавање; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме 

;рачуноводство ; вођење књига [књиговодство] ; 

израда извода са рачуна; ревизија пословања ; 

пословно управљање и организационо саветовање ; 

консултације у вези са избором особља 

;консултације у пословном управљању ; 

дактилографске услуге; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште ; помоћ у 

пословном или индустријском управљању ; 

ажурирање огласних материјала ;дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности 35; 

услуге продаје путем лицитације ;истраживање 
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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 ; стенографске услуге; 

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 ; компјутерска 

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 ; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа ; изнајмљивање 

огласног простора ;промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; обрачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница ; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова ; издавање машина за 

фотокопирање ; 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 ; 

изнајмљивање аутомата за продају ;психолошко 

тестирање за избор запослених; 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] ; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе ; тражење спонзорства ; организовање модних 

ревија у промотивне сврхе ; производња рекламних 

филмова ; пословно управљање за спортисте ; 

маркетинг ; услуге телемаркетинга ; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала ; 

изнајмљивање продајних штандова ;пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје 

;оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

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; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања 

; ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза ;пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге ;изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање] ; писање радних 

биографија за друге ; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања ; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге] ; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови] ; 

управљање програмима лојалности потрошача ; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података ; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима ; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства ; продукција програма телевизијске продаје 

; продукција емисија телевизијске продаје ; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу ;консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању ; преговарање о пословним 

уговорима за друге ; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја ; услуге праћења 

конкуренције ; услуге праћења тржишта ; 

финансијска ревизија ; 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 велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

пописивања поклона; циљни маркетинг; привремено 

пословно управљање ; оглашавање на отвореном; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера ; услуге 

односа са медијима ;услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 
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у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања ; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским производима 

; израђивање профила потрошача за комерцијалне 

или маркетиншке сврхе; административне услуге у 

вези са упућивањем на лечење.  

38  емитовање радио програма [радиодифузија]; 

слање порука; емитовање телевизијских програма; 

пренос телеграма; телеграфске услуге; услуге 

телеграмског комуницирања; телефонске услуге; 

телефонске комуникације; телекс услуге; услуге 

новинских агенција; емитовање кабловске 

телевизије; комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; пренос факсимилом; пружање 

информација у области телекомуникација; пејџинг 

услуге, радиом, телефоном или другим видом 

електронског комуницирања; изнајмљивање уређаја 

за слање порука; комуникација преко мреже 

оптичких влакана; изнајмљивање факсимил апарата; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; сателитски пренос; услуге електронског 

билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђивање 

телекомуникационих веза 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; 

омогућавање приступа рачунарским базама 

података; услуге говорне поште; пренос честитки 

путем интернета; пренос дигиталних датотека; 

бежично емитовање; услуге видеоконференција; 

пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток] 

података; радио комуникације; пренос видео 

садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја; 

изнајмљивање паметних телефона.   

41  академије [образовне]; услуге забавних паркова; 

услуге разоноде; дресирање животиња; изнајмљивање 

синематографских апарата; услуге забављача; услуге 

филмског студија; извођење циркуских представа; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

учење на даљину; физичко васпитање; изнајмљивање 

сценског декора; снабдевање опремом за рекреацију; 

забава посредством радија; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; настава, обука; образовне услуге; 

услуге пружања обуке; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање филмова; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; обука гимнастике; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; издавање књига; 

изнајмљивање радио и телевизијских апарата; 

продукција радио и телевизијских програма; извођење 

представа варијетеа; оркестарске услуге; позоришна 

продукција; продукција представа; телевизијска забава; 

изнајмљивање позоришног декора; услуге зоолошких 

вртова; услуге спортских објеката; услуге модела за 

уметнике; покретне библиотеке; услуге покретне 

библиотеке; пружање услуга казина [игре на срећу]; 

клупске услуге [забавне или образовне]; организовање 

и вођење; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; услуге дискотека; 

пружање услуга у области образовања; испити из 

области образовања; пружање услуга у области забаве 

и разоноде; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; услуге игара на срећу; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге забаве које пружају кампови за одмор; извођење 

представа ужива; услуге биоскопа; приказивање 

филмова у биоскопима; услуге обданишта; 

организовање спортских такмичења; планирање забава 

[забава]; практична настава [обука путем 

демонстрације]; услуге музеја [презентације, изложбе]; 

услуге студија за снимање; пружање информација које 

се односе на рекреативне активности; издавање лаке 

ронилачке опреме; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање опреме за стадионе; изнајмљивање 

видео рекордера; изнајмљивање видео трака; припрема 

и вођење семинара; услуге спортских кампова; 

припрема и вођење симпозијума; мерење времена на 

спортским догађајима; образовање у интернатима; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање такмичења у лепоти; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; услуге 

синхронизовања; религијско образовање; организовање 

лутрије; организовање балова; организовање представа, 

свечаности [услуге импресарија]; пружање услуга 

аутомата за аркадне игрице; изнајмљивање аудио 

опреме; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијских студија; издавање 

тениских терена; изнајмљивање камкодера; издавање 

видео камера; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; монтажа видеотрака; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; електронска 

издаваштво; титловање; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге караока; компоновање 

музике; услуге ноћних клубова [забава]; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; фотографске репортаже; 

фотографисање; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; услуге 

репортерског извештавања; превођење; тумачење 

језика знакова; снимање видеорекордером; 

микрофилмовање; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; писање текстова; организовање и 
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спровођење концерата; услуге калиграфије; услуге 

графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; обука 

[тренирање]; изнајмљивање спортских терена; услуге 

диск џокеја; услуге преводиоца; услуге личног 

тренера [фитнес тренинг] вођење часова фитнеса 

услуге професионалне преквалификације; 

продукција музике; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање опреме за играње; услуге образовања 

које пружају школе; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; подучавање; организовање и вођење 

образовних форума уживо; писање песама; писање 

сценарија; организовање разгледања у пратњи водича; 

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; 

садо обука [подучавање о чајној церемонији]; 

подучавање аикида; изнајмљивање уметничких дела; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; организовање 

тура пењања са водичем; организовање костимираних 

забавних догађаја; културне, образовне или забавне 

услуге које пружају уметничке галерије; дистрибуција 

филмова; пренос знања и искуства [обучавање]; 

образовне услуге које пружају асистенти за лица са 

посебним потребама; подучавање џудоа; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; услуге 

тонске технике за манифестације; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге технике 

осветљења за манифестације; режирање филмова, осим 

рекламних филмова; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање корисничких оцена 

у забавне и културне сврхе; изнајмљивање тренажних 

симулатора; услуге процене телесне издржљивости за 

потребе тренирања; услуге бојења лица.   
 

(210) Ж- 2021-1725 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут 18 део 020, Београд, RS i Драгана 

Пакића 051/3, Земун, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33, 

11000, Београд 

(540) 

Ferticurmel 

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу; 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  
 

 

(210) Ж- 2021-1727 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) TIANJIN BRIDGE GROUP CO., LTD., 8TH FLOOR, 

OFFICE BUILDING, NO.35 JINGANG ROAD, XIQING 

ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN, CN 

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

(540) 

 

(531) 07.11.01; 24.17.02; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.10; 

27.05.01; 28.03.00  

(511) 6  шипке од метала за заваривање; жица за 

лемљење од метала; легуре за лемљење; шипке од 

метала за лемљење и заваривање; шипке од метала за 

заваривање; златни лем; сребрни лем; боце [метални 

контејнери] за сабијени гас или течни ваздух; жичана 

мрежа за заваривање; гвожђарија [ситна метална роба].  

7  електрични апарати за заваривање; апарати за 

заваривање са електричним луком (за електролучно 

заваривање); апарати за заваривање, гасни; електроде 

за машине за заваривање; лемилице, електричне; 

апарати за електролучно резање; плинске летлампе; 

термички секачи [машине]; плинске лет-лампе, 

лемилице; индустријски роботи.  
 

(210) Ж- 2021-1730 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 06.03.04; 24.17.04; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.24; 29.01.14  

(591) плава, бела, тегет, корална  

(511) 32  вода; минерална вода; газирана и 

негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.  

35  услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у 

вези са водом, минералном водом, газираном и 

негазираном стоном водом за пиће, безалкохолним 

пићима.  
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(210) Ж- 2021-1731 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 01.15.24; 02.09.01; 03.11.17; 03.11.24; 

03.11.25; 05.05.20; 06.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, бела, тегет, розе, црна, корална, 

љубичаста, наранџаста, беж  

(511) 32  вода; минерална вода; газирана и 

негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.  

35  услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у 

вези са водом, минералном водом, газираном и 

негазираном стоном водом за пиће, безалкохолним 

пићима.  
 

(210) Ж- 2021-1732 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 01.15.24; 03.01.14; 03.01.24; 03.01.25; 

03.09.01; 06.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.15  

(591) плава, бела, тегет, розе, црна, корална, сива  

(511) 32  вода; минерална вода; газирана и 

негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.  

35  услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у 

вези са водом, минералном водом, газираном и 

негазираном стоном водом за пиће, безалкохолним 

пићима.  
 

(210) Ж- 2021-1733 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 01.15.24; 03.09.01; 03.11.17; 03.11.24; 

03.11.25; 06.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.15  

(591) плава, бела, тегет, наранџаста, браон, црна  

(511) 32  вода; минерална вода; газирана и 

негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.  

35  услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у 

вези са водом, минералном водом, газираном и 

негазираном стоном водом за пиће, безалкохолним 

пићима.  
 

(210) Ж- 2021-1735 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) UNIVERZUM PETROV BEAUTY CENTER 

DOO, Булевар деспота Стефана 73/2,  

11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Грабеж, Старине Новака 3, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06 

(591) тегет, бела  

(511) 44  услуге салона лепоте.  
 

(210) Ж- 2021-1738 (220) 11.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Five Stars Film Distribution d.o.o., Булевар 

Зорана Ђинђића 123, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24  

(591) CMYK 0 75 100 0, f#26522  

(511) 41  изнајмљивање филмова; дистрибуција 

филмова; изнајмљивање образовних материјала; 

информацие које се односе на образовање и забаву 

које се пружају на интернету са рачунарске базе 

података или интернета; информације које се односе 

на образовање или на забаву које се пружају на 

интернету или путем телевизије, широкопојасних и 

бежичних комуникација; информације које се односе 

на образовање или забаву које се пружају на 

интернету са рачунарске базе података или 

интернета путем телевизијских или радио програма; 

омогућавање коришћења онлине видео записа који 

се не могу преузимати; омогућавање приступа 

онлине видео садржајима који се не могу преузети; 

организовање филмских догађаја у забавне сврхе; 

организовање филмских пројекција; приказивање 

филмова; пројектовање и и изнајмљивање 

кинематографских филмова; филмске пројекције.  
 

(210) Ж- 2021-1739 (220) 08.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Ave Pharmaceutical d.o.o., Устаничка 17, 

Београд, RS 

(540) 

CIPROAVE 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, храна 

за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) L99за људе 

и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-1740 (220) 11.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

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

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

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

SMOOTHIES 

(511) 3  производи за личну његу, наиме, препарати за 

чишћење коже, лица и тела; препарати за негу лица; бар 

сапун; течни сапун за руке; гелови и креме за туширање; 

купке; препарати за пилинг; тонери за кожу; козметика; 

препарати за уклањање козметике; маске за лице; 

дезодоранси, антиперспиранти и спрејеви за испод 

пазуха за личну употребу; хидратантне креме, серуми, 

лосиони и помаде за тело, кожу и лице; препарати за 

бријање; козметички препарати за заштиту коже од 

утицаја сунца; крема за сунчање; марамице 

импрегниране раствором за чишћење.  
 

(210) Ж- 2021-1741 (220) 11.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) PIXELNETICA DOO Beograd-Novi Beograd, 

Булевар маршала Толбухина 42, Нови Београд, RS 

(740) Драгана Пољак, Његошева 73, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 01.15.23; 02.09.04; 15.01.13; 16.03.03; 26.03.06; 

26.04.11; 26.04.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 9  рачунарски програми; рачунарски програми 

(софтвери који се могу преузимати).  
 

(210) Ж- 2021-1742 (220) 11.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LEFISYO 

(511) 5  фармацеутски препарати укључујући лекове 

који се користе код зависности од опијата; препарати 

за ублажавање болова; опиоидни аналгетици.  
 

(210) Ж- 2021-1744 (220) 11.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11147, Београд, RS 

(740) Маријана Раосављевић, Алексиначких рудара 

12, 11080, Београд 

(540) 

BellaFem 

(511) 5  ин витро препарати за предвиђање 

овулације; ин витро препарати за предвиђање 

овулације за кућну употребу; препарати за 

дијагностиковање и лечење поремећаја у вези са 

полном репродукцијом и плодношћу; дијететска 

храна и пића прилагођена за медицинску примену; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале и елементе у траговима, појединачно или у 

комбинацији; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; дијететски и 

хранљиви додаци; дијететски препарати прилагођени 

за медицинске потребе; биљни суплементи; биљна 

влакна, дијететска; биљни додаци искрани; биљни 

екстракти за медицинске намене; биљни екстракти за 

медицинске потребе; биљни екстракти за 

фармацеутске намене; биљни лекови; вагинални 

антимикотици; вагинални лубриканти; средства за 

вагинално испирање за медицинске сврхе; средства 

за вагиналну хидратацију; лекови за реуглисање 

менструалног циклуса; витамински препарати*; 

витамински препарати и супстанце; витамински 

додаци исхрани; лековито биље.  
 

(210) Ж- 2021-1745 (220) 12.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

 

(731) Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd., 

No. 5 Jereh Road, Laishan District,Yantai, Shandong, CN 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 7  пумпе за бушотине специјално за нафту; 

платформе за бушење, плутајуће или не плутајуће; 

машине за прераду нафте; пумпе за усисавање 

ваздуха; вентили [делови машина]; клипни вентили 

[делови машина]; вентили за притисак [делови 

машина]; хидраулични вентили као делови машина; 

хидрауличне команде за машине и моторе.  
 

(210) Ж- 2021-1749 (220) 12.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) FERMAX D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA), 

Чамџијина 3, 11000, Београд, RS 

(740) Aдвокат Александар Лисавац, Шумадијски трг 

1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.08; 24.15.21; 26.03.04; 26.04.18; 26.04.19; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) 29  бобичасто воће, конзервирано; воће, 

кувано; воће, прерађено; воће у конзерви; воћна 

пулпа; воћни желе; воћни чипс; залеђено воће; 

замрзнуто-сушено поврће; зачињено коштуњаво 

воће; кандирани ораси; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; кувано поврће; 

лешници, припремљени; млевени бадем; мусеви од 

поврћа; намази на бази орашастих плодова; намази 

на бази поврћа; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; прерађен орах; пресована воћна паста; 

салате од воћа; салате од поврћа; смрзнуто воће; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сунцокретове семенке, 
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припремљене; сунцокретово уље за исхрану; 

сусамово уље за исхрану; сушено поврће; уља за 

исхрану; уље од семена лана за исхрану.   

31  агруми [јужно воће], свежи; бадем [воће]; 

баштенска трава, свежа; биљке; бобичасто воће, 

свеже; бундеве, свеже; воће, свеже; гљиве, свеже; 

дрвеће; жбуње; зрневље [житарице]; канабис биљке; 

канабис, непрерађен; кестен, свеж; коприва; корење 

за исхрану животиња; кромпир, свеж; кукуруз; 

лешник, свеж; луковице; љуска кокосовог ораха; 

непрерађени клипови кукуруза шећерца [ољуштени 

или неољуштени]; овас [зоб]; орах биљке коле; 

орашасто воће, непрерађено; остаци воћа [комина]; 

плута, сирова; пшеница; пшеничне клице за исхрану 

животиња; репа, свежа; саднице; свеже поврће; семе 

за садњу; стабла дрвећа; травњаци, природни; хељда, 

непрерађена; хмељ; хмељне шишарке; цвеће, за 

декорацију, осушено; цвеће, природно.   

37  грађевински надзор; заштита грађевина од влаге; 

зидарске услуге; зидарство; изградња; изнајмљивање 

грађевинске опреме; изнајмљивање дизали ца 

[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за 

ископавање [багера]; изолација грађевина; 

консултације о грађењу; лакирање; малтерисање; 

монтирање скела; пружање информација у вези са 

изградњом.   

42  вођење студија техничког пројектовања; 

грађевинско пројектовање; енергетска ревизија; 

инжењерске услуге; истраживања у области 

грађевинских конструкција.   

44  узгајање биљака; услуге расадника; 

хортикултура; услуге пошумљавања; баштованство.   
 

(210) Ж- 2021-1750 (220) 12.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 01.15.21; 19.07.02; 19.07.12; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, сива.  

(511) 5  лековите минералне воде.  

32  вода; минерална вода; газирана и негазирана 

стона вода за пиће; безалкохолна пића.  

35  услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у 

вези са лековитим минералним водама, водом, 

минералном водом, газираном и негазираном стоном 

водом за пиће, безалкохолним пићима.  
 

(210) Ж- 2021-1751 (220) 13.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Spatone Limited, Nelsons House, 83 Parkside, 

Wimbledon, London SW19 5LP , UK 

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

11000, Београд 

(540) 

FERROTONE 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

хигијенски препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце за медицинску употребу, храна 

за бебе; препарати и супстанце за лечење недостатка 

гвожђа код људи и животиња; витамини и додаци 

исхрани прилагођени за медицинску употребу; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; медицинска пића; термална вода; вода за 

пиће за медицинску употребу; лековите минералне 

изворске воде; минерални препарати за употребу као 

додаци води за пиће; минералне и природне изворске 

воде за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати и супстанце за употребу у масажи; 

медицински тоалетни препарати; медицинске креме, 

уља и лосиони; медицинске креме за бебе, уља и 

лосиони; дијететски додаци исхрани у немедицинске 

сврхе; немедицински нутриционистички суплементи, 

немедицински додаци исхрани; минералне воде, 

газиране воде и безалкохолни напици прилагођени за 

медицинску употребу, посебно за лечење или 

спречавање недостатка гвожђа код људи и 

животиња.  

32  минералне и газиране воде; безалкохолни 

напици; енергетска и тоник пића; воћни напици и 

воћни сокови; тизани (немедицински напици и 

напици који нису на бази чаја); биљни напици; 

безалкохолни напици с биљкама, цвећем и травама; 

безалкохолна пића припремљена од инфузија од 

биљака, цвећа и трава; сирупи и други препарати за 

припрему напитака.  
 

(210) Ж- 2021-1752 (220) 13.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Bach Flower Remedies Limited, Nelsons House, 

83 Parkside, Wimbledon, London SW19 5LP , UK 

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

11000, Београд 

(540) 

RESCUE 
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(511) 3  немедицински тоалетни препарати и 

супстанце; препарати и супстанце за лепоту; 

козметика; есенцијална уља; уља за масажу; 

препарати за ароматерапију; дезодоранси за личну 

употребу; препарати против знојења; препарати и 

супстанце за сунчање и заштиту од сунца; препарати 

и супстанце за депилацију; пудери, креме и лосиони; 

сапуни и шампони; препарати за бријање и после 

бријања; препарати и супстанце за регенерисање, 

негу и изглед коже, тела, лица, очију, косе, зуба, 

усана и ноктију; балзами за усне; препарати за 

туширање и купање; уља за купање и соли за купање; 

пудер у талку; средства за хидратацију; 

немедицинска уља за бебе и креме за бебе; 

немедицинске марамице и марамице импрегниране 

козметичким производом.  

5  фармацеутски, медицински, ветеринарски, 

хомеопатски, алопатски, лековити, дијететски и 

хигијенски препарати и супстанце; витамини и 

нутриционистички суплементи; додаци исхрани; 

минерални додаци исхрани; лековита пића, 

слаткиши, капсуле у гелу, жвакаће гуме за 

медицинску употребу, пастиље и прехрамбени 

производи; лековити балзами; дезинфекциона 

средства; антисептици; лековито биље и цвеће за 

медицинску употребу; медицински напици који 

садрже лекове на бази цвећа; дијететски суплементи 

припремљени од биљака и цвећа; дијагностички 

препарати за медицинску употребу; цветни лекови и 

цветне есенције у облику лекова; есенције цвећа у 

облику додатака исхрани; препарати и супстанце 

који потичу од биљака и цвећа за употребу у лечењу 

емоционалних и психолошких поремећаја и стања; 

препарати за медицинску и лековиту употребу који 

потичу од биљака и цвећа; додаци исхрани за 

животиње и кућне љубимце; прехрамбени адитиви за 

животиње и кућне љубимце.  

32  минералне, изворске, сода воде и газиране воде, 

безалкохолни напици; енергетска и тоник пића; 

воћни напици и воћни сокови; безалкохолна пића са 

инфузијама биљака, цвећа и трава; безалкохолни 

напици припремљени од инфузија биљака, цвећа и 

трава; сирупи и други препарати за припрему 

напитака; препарати природног порекла за употребу 

у прављењу напитака; препарати од биљака и цвећа 

и других природних састојака за употребу у 

прављењу напитака, наиме, пића од воћа или поврћа, 

енергетска пића, лимунаде, пива од ђумбира, сокови 

од воћа или поврћа, нектари од воћа или поврћа, сода 

воде, минералне и изворске воде; препарати за 

прављење безалкохолних напитака од цвећа, биља и 

трава; екстракти од цвећа, биља и трава за прављење 

безалкохолних напитака; есенције од цвећа, биља и 

трава за прављење безалкохолних напитака.  
 

 

(210) Ж- 2021-1754 (220) 13.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Hangzhou Leshow Electronic Technology Co., 

Ltd, ROOM 2006-2010, BUILDING 1, NO.501, 2ND 

BAIYANG STREET, QIANTANG NEW DISTRICT, 

HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 7  усисивачи за прашину; машине и апарати за 

шампонирање тепиха, електрични; подни парочистачи; 

машине за прање судова; соковници, електрични; 

кухињске машине, електричне; машине и апарати за 

чишћење, електрични; четке за усисиваче; инсталације за 

уклањање прашине, у сврхе чишћења; инсталације за 

централно усисавање; кесе за усисиваче; инсталације за 

извлачење прашине у циљу чишћења; метле, 

електричне; дробилице за прехрамбене отпатке 

[дробилице за отпад]; млинови за кафу, којима се не 

управља ручно; роботизовани чистачи подова.  

8  тримери за нос, електрични; маказе за шишање; 

ручне справе за коврџање косе; бријачи, електрични; 

машинице за шишање, електричне или неелектричне; 

ручне справе за увијање косе; апарати за плетење 

косе, електрични; справе за равнање косе, 

електричне; гвоздени савијачи; шишачи за браду; 

ручни алат, руком покретан; електричне пегле на 

пару; набрано-плисирано гвожђе; справице за сечење 

ноктију, електричне и неелектричне; уређаји за 

депилацију, електрични и неелектрични.  

11  фенови за косу; овлаживачи ваздуха; фритезе на врућ 

ваздух; клима уређаји; уређаји за парење одеће; 

исушивачи влаге за кућну употребу; радијатори, 

електрични; сушачи веша, електрични; електрични 

фенови, за личну употребу; апарати и машине за 

пречишћавање ваздуха; електрични уређаји за сушење 

руку топлим ваздухом; преносни хладњаци ваздуха са 

испаривачем; ручни електрични сушачи за косу; грејачи 

шоље са усб напајањем; електрични вентилатори; 

вентилаторске грејалице; инсталације за кување.  

21  четкице за зубе, електричне; главе за електричне 

четкице за зубе; конац за чишћење зуба; канте за 

смеће; четкице за зубе; апарати на воду за чишћење 

зуба и десни; инструменти за чишћење, ручни; 

кухињски прибори; упијачи дима, за кућну употребу; 

канта за искоришћен папир; механичке метле; 

мопови (подни брисачи).  
 

(210) Ж- 2021-1755 (220) 13.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 10, 

Lamiako-Leioa, ES 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

DISTEM 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и  животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-1756 (220) 13.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) "Arsenijević Co." doo Vrbas, Сремска 14, 

21460, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 03.01.08; 03.01.22; 03.01.24; 

26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.22  

(511) 31  храна за кућне љубимце.  
 

(210) Ж- 2021-1764 (220) 13.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje, blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 01.15.07; 01.15.09; 01.15.15; 04.05.03; 

25.01.01; 25.07.07; 25.12.01; 26.03.23; 27.05.01; 

27.05.11; 29.01.15  

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

бела.  

(511) 3  препарати за чишћење руку; течни сапуни; 

сапун.  

5  дезинфекциона средства; марамице за 

дезинфекцију; средства за дезинфекцију за прање 

руку;  сапун за дезинфекцију; дезинфекциона 

средства и антисептици; средства за дезинфекцију за 

медицинске потребе; дезинфекциона средства за 

хигијенске сврхе; марамице натопљене 

дезинфекционим средствима; антисептици; 

антисептички препарати; марамице натопљене 

антисептичким препаратима; бактерициди; 

антибактеријски сапуни; антибактеријски препарати; 

фунгициди; вируциди; антибактеријска средства за 

прање руку; препарати за дезинфекцију руку; 

медицинска средства за прање руку; антибактеријски 

гелови; антибактеријски спрејеви; медицински 

сапуни; дезинфекциони сапуни; антибактеријски 

сапуни; антибактеријске марамице; марамице 

натопљене антибактеријским препаратима.  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; пословно управљање; вођење послова; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних савета 

и информација потрошачима при избору роба и услуга.  
 

(210) Ж- 2021-1765 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) DESETKA GOLD DOO BEOGRAD, Војводе 

Степe 113, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Божана Вучковић, Адмирала Гепрата 

10/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.05.01; 17.05.17; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, плава, црвена, жута.  

(511) 41  вођење обука; подучавање и обука; 

образовне услуге које се односе на безбедност на 

путу; обука возача; обука безбедности на путу.  
 

(210) Ж- 2021-1766 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 
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(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS 

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

Београд 

(540) 

PROGRES 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1767 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

(540) 

PAMPAS 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1768 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS 

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

(540) 

STRIX 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1769 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS 

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

Београд 

(540) 

CREATOR 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1770 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS 

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

(540) 

MEDIUS 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1771 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS 

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

Београд 

(540) 

YUKON 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1772 (220) 11.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Пољопривредно газдинство Бранислав 

Секулић, Сивч Јовгена 183, 21460, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.09  

(591) златна, бела.  

(511) 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; сок од парадајза за кување; 

воћни намази; намази на бази воћа; намази на бази 

поврћа.  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака; сок 

од брескве; сок од јабуке; сок од јабуке, 

безалкохолни; сок од парадајза (пиће); напици од 

сока од јабуке; напици од сока од парадајза; 

безалкохолни напици од сока од поврћа.  
 

(210) Ж- 2021-1773 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Croonus Technologies doo Čačak, Др Драгише 

Мишовића број 169, 32102, Чачак, RS 

 

 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/12a 

Intellectual Property Gazette  2021/12a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

35 

(740) Advokat Jovana S. Joksimović, Паунова 84/24, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) црна, плава, зелена.  

(511) 9  оперативни рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски програми за креирање 

корисничког интерфејса; рачунарски програми и 

рачунарски софтвер за електронску трговину 

хартијама од вредности; рачунарски програми и 

софтвер; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми чувани у дигиталном формату; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; дигитални знаци.  

35  непосредно оглашавање путем поште; 

консултације везане за вођење послова који се 

односе на стратегију, рекламирање, производњу, 

особље и малопродају; консултације које се односе 

на оптимизацију софтвера за преглед интернета за 

промотивне продаје; консултације у вези са 

пословним маркетингом; консултације у вези са 

пословним организовањем; компјутеризовано 

управљање пословним подацима; компјутерско 

управљање подацима; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; интернет маркетинг; консултантске услуге 

из области интернет маркетинга; консултантске 

услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и 

маркетинг; промовисање, рекламирање и маркетинг 

интеренет страница; саветодавне услуге које се 

односе на маркетинг; услуге онлајн маркетинга 

намењене корисницима друштвених мрежа; услуге 

саветовања у вези са маркетингом; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; прикупљање информација у 

компјутерске базе података.  

42  рачунарско програмирање; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарских програма; ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање и ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање, одржавање и 

ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање, 

одржавање, изнајмљивање и ажурирање рачунарског 

софтвера; инсталација, одржавање и ажурирање 

рачунарског софтвера; консултантске услуге које се 

односе на ажурирање рачунарског софтвера; писање 

и ажурирање рачунарског софтвера; развој и 

ажурирање рачунарског софтвера; консултантске 

услуге које се односе на дизајн веб страница; 

консултантске услуге које се односе на дизајн и 

развој рачунарских софтвер програма; консултантске 

услуге које се односе на дизајн и развој рачунарског 

софтвера и архитектуре хардвера; консултантске 

услуге које се односе на дизајн почетних страница и 

интеренет сајтова; консултантске услуге које се 

односе на дизајн, програмирање и одржавање 

рачунарског софтвера; графички дизајн; дизајн и 

графички дизајн за израду веб сајтова; контрола 

квалитета производа и услуга; изнајмљивање 

апликативног софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; конвертовање података у 

виду докумената са једног компјутерског формата на 

други; изнајмљивање веб сервера; дигитализација 

докумената [скенирање]; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; софтвер у виду 

сервиса [саас]; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; 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 

комјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области технологије; услуге развоја у области 

рачунарског софтвера и саветодавне услуге у вези са 

тим; саветовање о сигурности рачунара; надгледање 

рачунарских система ради откривања кварова; 

консултације о безбедности интернета; консултације 

о сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање раунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа 

као услуга [паас]; развој рачунарских платформи.  
 

(210) Ж- 2021-1774 (220) 14.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) BEONOVA д.о.о., Данила Лекића Шпанца 31, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Маја Шушњар, Булевар краља 

Александра 203, Београд 

(540) 

LADY B 

(511) 3  сапун и нарочито: сапуни, дезодорантни 

сапуни и сапуни против ЗНОЈења; козметика, 

нарочито: ружеви за усне, козметичке маске, лак за 

нокте, лосиони за косу, боје за косу, козметика, 
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козметичке оловке, козметичке креме, препарати за 

уклањање шминке, шминка, препарати за чишћење, 

лосиони за козметичку употребу, млеко за чишћење 

за тоалетну употребу, шампони, козметички 

препарати за негу коже, маскаре, препарати за 

туширање, за личну ХИГИЈени и дезодорисање, 

сјајеви за усне, шампони за суво прање, препарати за 

купање-не за медицинске сврхе.  

25  одећа, нарочито: неглижеи, боди, слипови, 

мајице, хеланке, женске чарапе, доњи веш, собни 

огртачи, шалови, кратке чарапе, женске најлонске 

чарапе, трико, корсети, појасеви и стезници, кратке 

панталоне бермуде, панталоне, мараме, ешарпе, гаће, 

грудњаци, баде мантили, дамски доњи веш, 

самолепљиви грудњаци, траке за косу.  
 

(210) Ж- 2021-1775 (220) 15.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.15.15; 27.05.01  

(511) 3  козметика; козметички препарати; 

козметички препарати за негу коже; немедицински 

препарати за негу коже; козметичке креме; 

козметички препарати за потамњивање; препарати за 

самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони 

за сунчање; немедицински препарати за заштиту 

коже од  сунца; производи за негу коже, наиме, 

немедицински серум за кожу; етерична уља; 

козметички серуми; козметичке торбе које садрже 

козметику; комплети и поклон сетови који се састоје 

првенствено од козметике и препарата за негу коже; 

лак за нокте; препарати за негу ноктију; сапуни за 

лице и тело; лосиони за тело; млеко за тело; 

препарати за пилинг тела; спрејеви за тело; купке; 

креме за лице и тело; шампони и регенератори за 

косу; препарати за обликовање косе; препарати за 

негу косе; дезодоранси за тело; козметика, наиме, 

руменила, руменила за образе, емулзије за тело, 

лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду 

маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за 

кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу, 

регенератори за кожу, хидратантни препарати за 

кожу, козметички јастучицћи, козметичке оловке, 

креме за кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка 

за очи, оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве, 

гелови за обрве, ајлајнери, препарати за чишћење 

коже, препарати за чишћење лица, емулзије за лице, 

маске за лице, препарати за пилинг лица, подлога за 

шминку, пудер за тело, пудер за лице, немедицнски 

балзам за усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за 

усне, кармини, блистави ружеви за усне са балзамом 

и прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке 

трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери 

за шминку; мириси.  
 

(210) Ж- 2021-1776 (220) 15.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.15.15; 27.05.01  

(511) 3  козметика; козметички препарати; 

козметички препарати за негу коже; немедицински 

препарати за негу коже; козметичке креме; 

козметички препарати за потамњивање; препарати за 

самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони за 

сунчање; немедицински препарати за заштиту коже од  

сунца; производи за негу коже, наиме, немедицински 

серум за кожу; етерична уља; козметички серуми; 

козметичке торбе које садрже козметику; комплети и 

поклон сетови који се састоје првенствено од 

козметике и препарата за негу коже; лак за нокте; 

препарати за негу ноктију; сапуни за лице и тело; 

лосиони за тело; млеко за тело; препарати за пилинг 

тела; спрејеви за тело; купке; креме за лице и тело; 

шампони и регенератори за косу; препарати за 

обликовање косе; препарати за негу косе; дезодоранси 

за тело; козметика, наиме, руменила, руменила за 

образе, емулзије за тело, лосиони за тело у виду маске, 

пудери за тело у виду маске, уље за тело, коректори за 

лице, коректори за кожу, коректори за тело, бб креме, 

лосиони за кожу, регенератори за кожу, хидратантни 

препарати за кожу, козметички јастучицћи, 

козметичке оловке, креме за кожу , креме за очи, 

гелови за очи, шминка за очи, оловке за очи, сенке за 

очи, оловке за обрве, гелови за обрве, ајлајнери, 

препарати за чишћење коже, препарати за чишћење 

лица, емулзије за лице, маске за лице, препарати за 

пилинг лица, подлога за шминку, пудер за тело, пудер 

за лице, немедицнски балзам за усне, крема за усне, 

сјај за усне, оловка за усне, кармини, блистави ружеви 

за усне са балзамом и прозрачним и сјајним ефектом, 

маскара; вештачке трепавице; препарати за 

избељивање зуба; прајмери за шминку; мириси.  
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(210) Ж- 2021-1777 (220) 15.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.15.15; 27.05.01  

(511) 3  козметика; козметички препарати; 

козметички препарати за негу коже; немедицински 

препарати за негу коже; козметичке креме; 

козметички препарати за потамњивање; препарати за 

самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони 

за сунчање; немедицински препарати за заштиту 

коже од  сунца; производи за негу коже, наиме, 

немедицински серум за кожу; етерична уља; 

козметички серуми; козметичке торбе које садрже 

козметику; комплети и поклон сетови који се састоје 

првенствено од козметике и препарата за негу коже; 

лак за нокте; препарати за негу ноктију; сапуни за 

лице и тело; лосиони за тело; млеко за тело; 

препарати за пилинг тела; спрејеви за тело; купке; 

креме за лице и тело; шампони и регенератори за 

косу; препарати за обликовање косе; препарати за 

негу косе; дезодоранси за тело; козметика, наиме, 

руменила, руменила за образе, емулзије за тело, 

лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду 

маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за 

кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу, 

регенератори за кожу, хидратантни препарати за 

кожу, козметички јастучицћи, козметичке оловке, 

креме за кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка 

за очи, оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве, 

гелови за обрве, ајлајнери, препарати за чишћење 

коже, препарати за чишћење лица, емулзије за лице, 

маске за лице, препарати за пилинг лица, подлога за 

шминку, пудер за тело, пудер за лице, немедицнски 

балзам за усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за 

усне, кармини, блистави ружеви за усне са балзамом 

и прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке 

трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери 

за шминку; мириси.  
 

(210) Ж- 2021-1778 (220) 15.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

 

 

(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

TARTE SEA: SIMPLE, 

EFFECTIVE, ALWAYS VEGAN 

(511) 3  козметика; козметички препарати; козметички 

препарати за негу коже; немедицински препарати за негу 

коже; козметичке креме; козметички препарати за 

потамњивање; препарати за самопотамњивање; креме за 

потамњивање; лосиони за сунчање; немедицински 

препарати за заштиту коже од  сунца; производи за негу 

коже, наиме, немедицински серум за кожу; етерична 

уља; козметички серуми; козметичке торбе које садрже 

козметику; комплети и поклон сетови који се састоје 

првенствено од козметике и препарата за негу коже; лак 

за нокте; препарати за негу ноктију; сапуни за лице и 

тело; лосиони за тело; млеко за тело; препарати за 

пилинг тела; спрејеви за тело; купке; креме за лице и 

тело; шампони и регенератори за косу; препарати за 

обликовање косе; препарати за негу косе; дезодоранси за 

тело; козметика, наиме, руменила, руменила за образе, 

емулзије за тело, лосиони за тело у виду маске, пудери за 

тело у виду маске, уље за тело, коректори за лице, 

коректори за кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони 

за кожу, регенератори за кожу, хидратантни препарати за 

кожу, козметички јастучицћи, козметичке оловке, креме 

за кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка за очи, 

оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве, гелови за 

обрве, ајлајнери, препарати за чишћење коже, препарати 

за чишћење лица, емулзије за лице, маске за лице, 

препарати за пилинг лица, подлога за шминку, пудер за 

тело, пудер за лице, немедицнски балзам за усне, крема 

за усне, сјај за усне, оловка за усне, кармини, блистави 

ружеви за усне са балзамом и прозрачним и сјајним 

ефектом, маскара; вештачке трепавице; препарати за 

избељивање зуба; прајмери за шминку; мириси.  
 

(210) Ж- 2021-1780 (220) 15.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Фондација БФПЕ за одговорно друштво, 

Омладинских бригада 216/13, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Јасна Трифуновић , Кнеза Милоша 

10/II, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.15.15; 01.15.21; 26.13.25; 26.15.01; 

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  
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(591) плава, бела, сива.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; писаће 

машине и канцеларијски прибор [изузев намештаја]; 

материјал за обуку [изузев апарата]; материјали за обуку 

и наставу; постери; огласни панои од папира или 

картона; плакати од папира или картона; блокови 

[канцеларијски материјал]; штампани материјал [вискока 

штампа]; нотеси; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

оловке; периодичне публикације; свеске; бележнице; 

каталози; омоти [канцеларијски материјал]; заштитне 

корице за књиге; књиговезачке корице; корице књига; 

оловке са графитном мином [техничке оловке]; кутије за 

оловке; штампани роковници; штампане публикације; 

приручници; књижице; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; магазини [периодични]; 

маркери за документа [маркери за обележавање]; 

маркери за обележавање страница докумената [заставице 

за обележавање]; подлоге за писање; календари; 

налепнице [канцеларијски прибор].  

18  футроле [етуи] за визиткарте; ранци; актен 

ташне; ручне торбице; футроле за кључеве; футроле 

за кредитне картице [новчаници].   

41  пружање услуга у области образовања; организовање 

и вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; припрема и вођење семинара; припрема и 

вођење симпозијума; организовање и вођење радионица 

[обука]; припремање обуке; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; издавање књига.   

45  промовисање интереса међународних компанија, 

компанија за некретнине и непрофитних компанија у 

области политике, законодавства и регулације 

[услуге лобирања]; правна истраживања; ревизија 

регулатор не усклађености; ревизија правне 

усклађености.   
 

(210) Ж- 2021-1782 (220) 15.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans, 

L-1820 Luxembourg, LU 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.07.10; 25.07.06; 25.07.07; 26.01.06; 

26.04.06  

(511) 1  бета глукан (хемикалија за прехрамбену 

индустрију); полисахарид глукоза екстрахована из 

квасца и коришћена као састојак у производњи 

функционалне хране, пића и дијететских 

суплемената; сахарин; витамини за употребу у 

производњи суплемената за прехрану; витамини за 

прехрамбену индустрију; антиоксиданти за употребу 

у производњи фармацеутских препарата; 

антиоксиданти за употребу у производњи 

суплемената за прехрану; протеини за употребу у 

производњи суплемената за прехрану; протеини за 

прехрамбену индустрију; витамини за употребу у 

производњи фармацеутских препарата; биолошки 

препарати, осим за медицинске или ветеринарске 

сврхе; културе микроорганизама осим за медицинску 

и ветеринарску употребу; препарати 

микроорганизама осим за медицинску и 

ветеринарску употребу; ензимски препарати за 

прехрамбену индустрију; глукоза за прехрамбену 

индустрију; лецитин за прехрамбену индустрију; 

пектин за прехрамбену индустрију; глутен за 

прехрамбену индустрију; лактоза за прехрамбену 

индустрију; казеин за прехрамбену индустрију.  

5  намирнице које садрже бета глукан за дијететске 

или медицинске сврхе, за исхрану људи и животиња, 

наиме, додаци исхрани и дијететски суплементи; 

суплементи за прехрану за ветеринарске потребе; 

протеински додаци исхрани; формула за бебе; млеко 

за бебе у праху.  

29  грицкалице(снек барови); протеинско млеко; 

млеко у праху за исхрану; протеински шејкови; 

млечни производи обогаћени протеинима 

(немедицински), млечни напици; конзервисано, 

смрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; желеи; 

прерађено коштуњаво воће; грицкалице од 

кромпира; сир; грицкалице на бази сира; готова јела 

на бази рибе, меса и поврћа; јогурти; млечни намази; 

намази на бази коштуњавог воћа; воћни намази; 

млечни производи; замене за млечне производе; месо 

и замене за месо; грицкалице на бази меса.  

30  кафа; пића на бази какаа; мешавине кафе; 

немедицински чајеви; овсене пахуљице и други 

производи од житарица, укључујући грицкалице; 

овсена каша; кокице; пецива; кондиторски 

производи; преливи за храну; намази од какаа и 

чоколаде; зачински додаци, сосови.  

31  храна за кућне љубимце; посластице за кућне 

љубимце.  

32  енергетска пића; безалкохолна пића; воћна пића; 

нутритивна пића; нутритивни смути; протеинска 

пића; вода обогаћена витаминима, вода са укусом.  
 

(210) Ж- 2021-1784 (220) 15.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 
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(731) SAVENCIA SA, 42 Rue Rieusse ,  

78220 Viroflay, FR 

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

11000, Београд 

(540) 

MEDVE 

(511) 29  млеко, сир и млечни производи; јестива уља 

и масти; путер; млечна павлака.  

30  сендвичи.  
 

(210) Ж- 2021-1786 (220) 18.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) JAMCON INDUSTRIAL SERVICES DOO 

GOLUBAC ŠUVAJIĆ, Шувајић, 12253, Голубац, RS 

(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

JAMCON 

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски софтвер, 

снимљени; интерфејси за рачунаре; рачунарски програми, 

који се могу преузимати; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване.  

35  компјутерско управљање подацима; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

систематизација информација у компјутерским 

базама података; ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем интернет странице.   

42  инжењерске услуге; рачунарско програмирање; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; софтвер у виду 

сервиса (SааS); саветовање у вези информационих 

технологија; научна истраживања; сервер хостинг; 

чување резервне копије података ван мреже; 

електронско похрањивање података; рачунарство у 

облаку; услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга; саветодавне услуге из 

области технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга (PааS); развој 

рачунарских платформи.  
 

(210) Ж- 2021-1789 (220) 18.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Mint pools d.o.o. Novi Sad, Новосадског сајма 

25, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

бр. 127/91, 11070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.11; 26.11.12; 29.01.12 

(591) бела, минт  

(511) 6  базени за пливање [конструкције] од метала; 

цеви за воду од метала; мердевине [металне]; даске 

за скокове у воду, металне; газишта за степенице, 

метална; оквири грађевинских конструкција од 

метала; вентили за цеви за воду, од метала; 

разводници за цевоводе, метални; цевоводи под 

притиском, метални; метални рукохвати за каду.  

11  каде за купање; каде за седење за купатила; 

апарати и машине за пречишћавање воде; каде за 

бање; апарати за хлорисање базена за пливање; 

апарати за вртложење воде; апарати за каде за 

хидромасажу; инсталације за водоснабдевање; 

аутоматске, грејачи воде; инсталације за грејање 

воде; инсталације за грејање [воде]; инсталације за 

дистрибуцију воде; водоводне инсталације; 

инсталације за пречишћавање воде; апарати за 

филтрирање воде; стерилизатори воде; апарати и 

машине за пречишћавање воде; славине са мешачем 

за водоводне цеви.  

19  базени за пливање [конструкције], неметалне; 

газишта за степенице, неметалне; одводне цеви, 

неметалне; цеви за воду, неметалне; вентили за 

цевоводе, не од метала или пластике; вентили за 

цевоводе, не од метала или пластике.  
 

(210) Ж- 2021-1790 (220) 18.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Ивана Влаховић, Нехруова 178/32, 11070, 

Београд, Нови Београд, RS 

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

(540) 
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(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 18  ташне; торбе; новчаници; ранчеви.  

25  бадемантили; балетанке; бандана мараме; 

беретке; бермуде; бициклистичка одећа; блузе, 

кошуље; бодији [одећа]; бодији за бебе и малу децу; 

боксерице; болера; виндјакне; водоотпорна обућа; 

визири, штитници од сунца као покривала за главу; 

водоотпорне ципеле; водоотпорне чизме; вунена 

одећа; вунене јакне; вунене капе; вунене хулахопке; 

вунене чарапе; вунени џемпери; вунени шалови; 

гаће; глежњаче; горњи делови обуће; грудњаци; 

грејачи за врат; грејачи ногу; дводелни купаћи 

костими; дечије панталоне; доњи веш; дукс мајице; 

ешарпе као одећа; јакне [одећа]; кабанице [одећа]; 

каишеви [одећа]; капе; капути; кимона; кошуље-

јакне; кравате; кратке панталоне бермуде; кратке 

чарапе; мајице; мараме, шалови; обућа; одела; 

панталоне; папуче; пареи; патике; пелерине; пиџаме; 

одећа за спавање; спаваћице; плетена одећа [одећа]; 

подсукње; пословна одела; пословна одећа; 

потпетице; прслуци; пуњене јакне [одећа]; пуњени 

прслуци; ролке; ролке-џемпери; рукавице [одећа]; 

сакои; сандале; спортска обућа; спортске мајице, 

дресови; спортске ципеле; сукње; сукње-панталоне; 

фармерице; хаљине; хеланке; чарапе и плетена 

трикотажа; чизме; џемпери; шортсеви.  

35  оглашавање и промотивна продаја у вези са 

робом и услугама доступним на интернету; услуге 

малопродаје и велепродаје за одећу; услуге онлајн 

малопродаје везане за одевање; услуге онлајн 

малопродаје торби; услуге онлајн велепродаје торби.  
 

(210) Ж- 2021-1792 (220) 19.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Candlemaster, Француска 25, 11158,  

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 26.04.05; 

26.04.16  

(591) 00361Е, Ф6ЕБД9  

(511) 4  мирисне свеће; ноћна расвета [свеће]; свеће; 

фитиљи за свеће.  
 

(210) Ж- 2021-1793 (220) 19.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de France 

17, Boncourt 2926, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ROTHMANS S-SERIES 

(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; упаљачи за цигаре; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(210) Ж- 2021-1794 (220) 19.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Драган Ђорђевић, Јована Ћирилова 3,  

11120, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 42  одређене дизајнерске услуге, наиме, 

индустријског дизајна, дизајна амбалаже, графичког 

дизајна, дизајна одеће.  
 

(210) Ж- 2021-1796 (220) 19.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Фондација "Регистар националног интернет 

домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000, 

Београд, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) бела, тамно плава  
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(511) 35  оглашавање конференција у вези интернета 

и интернет домена; оглашавање онлајн конференција 

у вези интернета и интернет домена.   

41  организовање и вођење конференција;  вођење 

конференција у вези са интернетом и интернет 

доменима; припрема и вођење семинара; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

пренос знања и искуства [обучавање]; 

онлајн интерактивне услуге обуке и образовања.  

42  саветовање у вези информационих технологија;  

саветодавне услуге из области телекомуникационе 

технологије; консултације о безбедности интернета.  
 

(210) Ж- 2021-1800 (220) 18.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) DEXY CO KIDS BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Тошин бунар 272,  

11070, Нови Београд, RS 

(740) Живорад Ивановић, адвокат, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.09; 25.01.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела.  

(511) 18  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за 

животиње.   

20  намештај, огледала, оквири за слике; контејнери, 

не од метала, за складиштење или транспорт; 

необрађена или полу-обрађена кост, рог, китова кост 

или седе ф; шкољке; морска пена (сепиолит); 

ћилибар.   

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-1801 (220) 18.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) DEXY CO KIDS BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Тошин бунар 272, 11070,  

Нови Београд, RS 

(740) Живорад Ивановић, адвокат, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.09; 25.01.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.15; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела  

(511) 18  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и сунцобрани; 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема; 

огрлице, повоци и одећа за животиње.   

20  намештај, огледала, оквири за слике; контејнери, 

не од метала, за складиштење или транспорт; 

необрађена или полу-обрађена кост, рог, китова кост 

или седе ф; шкољке; морска пена (сепиолит); 

ћилибар.   

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-1806 (220) 21.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

(540) 

ISKON 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-1807 (220) 19.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) BACILLOMIX CO.DOO, Родина 63,  

21203, Ветерник, RS 

(740) Дејан Укропина, адвокат, Максима Горког 48, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/12a 

Intellectual Property Gazette  2021/12a 

42 ЗИС / RS / IPO 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12  

(591) жута, окер  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, као и у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; компост, 

природна ђубрива, вештачка ђубрива; биолошки 

препарати за употребу у индустрији и науци.   

5  препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-1808 (220) 21.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Vincula Biotech Group d.o.o., Скендербегова 

3/4, 11000 Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.15; 26.07.04; 26.11.09; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.05; 29.01.08  

(591) црна, љубичаста  

(511) 5  алкохол за фармацеутске намене; алкохоли за 

топикалну употребу; аналгетици; анестетици; 

антибактеријска средства за прање руку; 

антибактеријска средства за чишћење; антибактеријски 

препарати; антисептички препарати; балзами за 

медицинску примену; биолошки препарати за употребу 

у медицини; биолошки реагенси за медицинску 

употребу; биотехнолошки препарати за медицинску 

употребу; вишенаменске медицинске антибиотске 

креме; газа за медицинску употребу; дезинфекциона 

средства; дијагностички агенси, препарати и супстанце 

за медицинске потребе; завоји, медицински; контрастна 

средства за употребу са медицинском опремом; 

контрастна средства за употребу са медицинском 

опремом; крв за медицинску употребу; фармацеутски и 

медицински препарати; лекови за медицинску 

употребу; матичне ћелије за медицинске намене; 

хируршки имплантати узгојени из матичних ћелија; 

хируршки имплантати од живих ткива; културе 

биолошких ткива за медицинске намене; санитарни 

препарати за употребу у медицини; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини; 

дијететски додаци за људе; реагенси за употребу у 

медицинском генетском тестирању; фармацеутски 

препарати за лечење хормоналних поремећаја; 

фармацеутски препарати и супстанце за употребу у 

гинекологији.  

10  хируршки и медицински апарати и инструменти; 

апарати за генетско тестирање за медицинске сврхе; 

апарати за обнављање матичних ћелија за употребу у 

медицини; апарати за клиничку дијагнозу; апарати за 

тестирање крви; бочице са капаљком за употребу у 

медицини; вагинални дилататори; вагинални 

шприцеви; гинеколошки апарати и инструменти; 

дигитални топломери за медицинску употребу; 

дилататори за материцу; ендоскопски уређаји за 

медицинске потребе; заштитне рукавице за медицинске 

потребе; игле за медицинску употребу; инструменти за 

убризгавање без игала; хируршки материјали за 

зашивање; кесе за прикупљање крви за медицинску 

употребу; ласери за хируршке потребе; медицински 

инструменти за резање ткива; медицински уређаји за 

испирање; медицински уређаји за увођење 

фармацеутских препарата у људско тело; ножеви за 

медицинске потребе; опрема за заштиту од рендгенског 

зрачења, за медицинску употребу; песари за 

контрацепцију и подржавање материце; скалпели; 

уређаји за неинвазивну хирургију; ултразвучни апарати 

у медицинске сврхе; ултразвучни дијагностички 

уређаји за медицинску употребу; уређаји за 

дијагностичко сликање за медицинске потребе; 

хигијенске маске за медицинску употребу; шприцеви за 

медицинску употребу; шприцеви са иглама за 

вишекратну употребу.  

35  издавање рачуна за медицинске услуге; 

прикупљање медицинских извештаја; управљање 

медицинским трошковима; вођење медицинске 

документације и историје болести пацијента; 

административне услуге; административне услуге 

које се односе на давање упута пацијентима; 

административно обрађивање налога; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; административно управљање болницама; 

анализирање и истраживање тржишта; анализирање 

пословног управљања; вођење досијеа и картотека о 

здравственом стању појединца; вођење досијеа и 

картотека о историји болести појединца; дељење 

реклама преко интернета; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на распоређивање 

особља; консултације у вези са људским ресурсима; 

маркетиншке услуге које се односе на фармацеутске 

производе; пословни савети и саветовање; пословно 

управљање болницама; пословно управљање 

програмима и услугама за надокнаду трошкова 

лекова и услуга; пословно фактурисање; преглед 

трошкова здравствене неге; преговарање о 

уговорима са обвезницима здраствене заштите; 

прикупљање статистичких података који се односе 

на коришћење здраственог система; професионално 

саветовање у вези са управљањем запосленима; 

управљање компјутеризованим досијеима; услуге 

малопродаје лекова и фармацеутских производа, 

медицинских апарата и инструмената; услуге 
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велепродаје лекова и фармацеутских производа, 

медицинских апарата и инструмената. 

41  образовне услуге у области медицине; припремање 

обуке у области медицине; припрема и вођење 

радионица у области медицине; организовање и вођење 

конгреса, конференција, семинара, симпозијума у 

области медицине; обука у области медицине; 

информисање о образовању у области медицине; 

испити из области образовања у области медицине; 

електронско издаваштво; услуге клубова здравља; 

практична настава у области медицине; услуге 

издаваштва укључујући електронско издаваштво; 

издавање књига, књижица, памфлета, периодичних 

публикација, новина, приручника, проспеката, билтена, 

каталога, брошура; вођење конвенција; вођење 

конгреса; вођење курсева учења на даљину; вођење 

образовних форума уживо; додатно образовање; 

издавање електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање журнала, књига и приручника из 

области медицине; издавање научних магазина који се 

односе на медицинску технологију; издавање уџбеника; 

изнајмљивање медицинских дијагностичких 

симулатора за употребу у наставне сврхе; 

изнајмљивање образовних и материјала за обуку; 

консултовање које се односи на организовање и вођење 

конференција; објављивање резултата клиничких 

испитивања; објављивање резултата клиничких 

тестирања фармацеутских препарата; обука о употреби 

хируршких, лекарских, стоматолошких инструмената и 

апарата; омогућавање коришћења онлајн видео записа, 

који се не могу преузимати; омогућавање онлајн 

семинара обуке; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; организовање и вођење конференција, 

семинара и симпозијума; организовање и реализација 

конференција, конгреса, концерата, симпозијума, 

семинара, курсева обуке, часова и предавања у области 

медицине; подучавање из области медицине; пружање 

курсева сталног усавршавања у области медицине; 

услуге обуке за руковање научним инструментима и 

апаратима за истраживање у лабораторијама.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

медицинска истраживања; истраживање матичних 

ћелија; дизајн и развој медицинске технологије; 

рачунарско програмирање за медицински сектор; 

дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата; 

пружање информација о медицинском и научном 

истраживању у области фармацеутских производа; 

услуге истраживања и развоја у вези са медицином; 

фармацеутско истраживање; научно истраживање у 

области генетике и генетског инжењеринга; научно 

истраживање за медицинске потребе; клиничка 

испитивања; хостинг дигиталног садржаја на 

интернету; развој рачунарских база података; 

пружање информација и података који се односе на 

истраживање и развој у области медицине.  

44  медицинске услуге; медицинске и здравствене 

услуге; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом матичних ћелија; медицинске 

услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом 

људске крви, крви из пупчане врпце, људских ћелија, 

матичних ћелија и коштане сржи; акушерске и 

гинеколошке услуге; амбулантна медицинска нега; 

болничке услуге; генетско саветовалиште; генетско 

тестирање у медицинске сврхе; днк тестирање у 

медицинске сврхе; здравствена и козметичка нега за 

људе; изнајмљивање медицинске опреме; израда 

извештаја који се односе на медицинска питања; 

информисање пацијената о употреби лекова; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; медицинска помоћ; медицинска нега; 

медицинске и здравствене услуге; медицинске и 

здравствене услуге у клиникама; медицинске 

консултације; медицински скрининг; медицинско 

саветовање; медицинско тестирање; обављање 

медицинских прегледа; пластична хирургија; 

припрема рецепата у апотекама; пружање 

медицинских информација; услуге лабораторијске 

анализе у вези са лечењем особа; услуге лекара; 

услуге медицинске дијагностике; услуге 

медицинских клиника; услуге телемедицине; услуге 

центара за рехабилитацију; услуге медицинске 

анализе у медицинским лабораторијама у вези са 

лечењем особа; фармацеутски савети; физикална 

терапија.  
 

(210) Ж- 2021-1809 (220) 21.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 YZionsville 

Road, 46268, Indianapolis, Indiana, US 

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

Београд 

(540) 

THRINTOBA 

(511) 1  хемијски препарати за третман семена.  

5  инсектициди за употребу у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2021-1810 (220) 21.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, 

46268, Indianapolis, Indiana, US 

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

 11000, Београд 

(540) 

GIBRITRIN 
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(511) 1  хемијски препарати за третман семена.  

5  инсектициди за употребу у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2021-1811 (220) 21.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 YZionsville 

Road, 46268, Indianapolis, Indiana, US 

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

11000, Београд 

(540) 

IBRIDITRIN 

(511) 1  хемијски препарати за третман семена.  

5  инсектициди за употребу у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2021-1817 (220) 22.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Марија Митровић, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 110/7, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Ранкић, Хаџи Ђерина 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) црвена, жута, наранџаста, плава  

(511) 9  цртани филмови; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски софтвер, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

софтвери за рачунарске игре, снимљени; апликације 

за рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодовaне; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети.   

16  бележнице, нотеси; рачунске таблице; 

аритметичке таблице; свеске; бележнице; књиге; 

дијаграми; штампани роковници; приручници; 

књижице; нацрти.  

41  организовање такмичења [образовних или 

забавних]; учење на даљину; настава, обука, 

образовне услуге, услуге пружања обуке; пружање 

услуга у области образовања; организовање и вођење 

радионица [обука]; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

услуге образовања које пружају школе; подучавање; 

пренос знања и искуства [обучавање].   
 

 

 

(210) Ж- 2021-1818 (220) 22.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SUNFLOWER 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-1824 (220) 25.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(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) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.17; 27.05.25  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2021-1827 (220) 25.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) EDMOND PHARMA SRL, Via S.S. dei Giovi 

131, 20037 PADERNO DUGNANO (MI), IT 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/12a 

Intellectual Property Gazette  2021/12a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

45 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

ERDOTIN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-1828 (220) 22.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Милош Поповац and Миливоје Поповац, 

Краља Милана 41, 21000, Нови Сад, RS i Хаџи 

Рувимова 23, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Никола Д. Пањковић, Лимска 21, 

Београд-Вождовац 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, наранџаста  

(511) 24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

25  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-1832 (220) 26.10.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) Филип Стефановић, Сундечићева 14, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Христина Ерић, Светозара Марковића 

67/1, 11000, Београд 

(540) 

BITSOLVER 

(511) 9  софтвер; рачунарски софтвер; апликацијски 

софтвери за паметне телефоне; апликацијски 

софтвер; рачунарски програми и софтвер; софтвери 

за паметне телефоне.  

41  вођење обука; настава, обука; пословна обука; 

организовање обука; припремање обуке; стручна 

обука; образовање, подучавање и обука; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и вођење 

семинара за обуку; организовање и реализација 

курсева за обуку; организовање програма за обуку 

младих; пружање обуке и образовања; пружање 

услуга он-лајн обуке; тренирање [образовање и 

обука]; услуге образовања и обуке; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовање професионалних радионица и курсева 

за обуку; пружање информација у вези са обуком; 

саветовање у вези са пословном обуком; вођење 

курсева за оспособљавање, образовање и обуку за 

младе и одрасле; консултантске услуге које се односе 

на образовање и обуку; консултантске услуге које се 

односе на обуку; професионално саветовање у вези 

са образовањем и обуком; професионално 

усмеравање [саветовање у вези са образовањем или 

обуком]; саветовање и подучавање о каријери 

[савети везани за обуку и образовање]; саветодавне 

услуге које се односе на обуку; пружање образовних 

курсева, предавања, семинара и програма за обуку 

младих; додатно образовање; образовање одраслих; 

пословно образовање; пружање информација из 

области образовања; пружање информација о 

образовању; пружање информација о онлајн 

образовању; пружање услуга у области образовања; 

услуге образовања и подучавања; услуге струковног 

образовања и оспособљавања; консултантске услуге 

у вези са образовањем; пружање онлајн информација 

из области образовања; пружање услуге 

оспособљавања и усавршавања; консултовање у вези 

са стручним оспособљавањем; пружање услуге 

оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже; 

услуге учења и обуке у области пословања, 

индустријске и информационе технологије, пренос 

знања и искуства [обучавање].  

42  саветовање у вези информационих технологија; 

инжењеринг у области информационе технологије; 

дизајн и развој информационе и комуникационе 

технологије; програмирање софтвера за 

информационе платформе на интернету; 

консултантске услуге у области науке, инжењеринга 

и информационе технологије; услуге саветовања и 

истраживања у области информационих технологија; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на информационе технологије.  
 

(210) Ж- 2021-2074 (220) 29.11.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) SLAVIAMED d.o.o. Preduzeće za proizvodnju 

I promet farmaceutskih proizvoda, Булевар 

ослобођења 97, 11000, Београд, RS 

(540) 

REFERUM 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-2081 (220) 01.12.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) ModernaTx, Inc., 200 Technology Square, 2nd 

Floor, Cambridge MA 02139, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

MODERNA 

(511) 5  вакцине.  
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(210) Ж- 2021-2082 (220) 01.12.2021. 

(442) 15.12.2021. 

(731) ModernaTx, Inc., 200 Technology Square, 2nd 

Floor, Cambridge MA 02139, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SPIKEVAX 

(511) 5  вакцине.  
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