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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

4

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
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

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

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-215
(220) 14.02.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

(540)

LIPO DIET
(511) 5 фармацеутски препарати; дијететска храна и
супстанце за медицинске потребе прилагођене за
медицинску и клиничку употребу; прехрамбени и
дијететски додаци исхрани намењени побољшању
здравља и мршављењу; дијететски додаци [додаци
исхрани]; витамински производи; прехрамбени
производи с минералима за медицинску употребу;
препарати на бази витамина, протеина, минерала,
микроелемената.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; припремање,
организовање и одржавање семинара, курсева и
конференција.
44 хигијенска заштита и нега лепоте; медицинске
услуге; саветовање у вези дијететике и исхране;
услуге саветовања о здрављу; пружање информација
о исхрани и дијететским додацима [додацима
исхрани].

(531) 01.15.15; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, тамно црвена, црна
(511) 5 медицински чај; биљни чајеви за медицинске
сврхе.
30 немедицински биљни чајеви.
(210) Ж- 2020-733
(220) 25.05.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Вања Ненезић, Милутина Миланковића бр.
120е, Нови Београд, RS
(740) Владимир Ненезић, ул. Милутина
Миланковића 120е, Нови Београд
(540)

(210) Ж- 2020-361
(220) 06.03.2020.
(442) 17.02.2021
(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeokgu, Daejeon, KR
(740) Адвокат Гордана М. Поповић,
Таковска 19, 11000
(540)

ESSE GOLDEN LEAF
(511) 34 дуван; цигарете; цигаре; буннут; папир за
цигарете; луле; филтери за цигарете; табакере, које
нису направљене од племенитих метала; торбице за
дуван; упаљачи за цигарете, који нису направљени
од племенитих метала; шибице; чистачи за дуванске
луле; пепељаре за пушаче, које нису направљене од
племенитих метала; секачи за цигаре.
(210) Ж- 2020-557
(220) 10.04.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ЛАБОРАКС ДОО СУБОТИЦА, Максима
Горког 64, Бајмок, RS
(740) Адвокат Марко Радојевић, Солунска 32,
11000 Београд
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(531) 05.05.07; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.05; 29.01.06
(591) тамно љубичаста, светло љубичаста, бела.
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
30
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
ЗИС / RS / IPO
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33
алкохолна пића (изузев пива); алкохолни
препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2020-827
(220) 03.06.2020.
(442) 17.02.2021
(731) INTERVENTURE d.o.o. Beograd, Војводе
Влаховића 31Т, 11000, Београд-Вождовац, RS
(740) Адвокат Јован М. Рајковић , Марка
Орешковића 6, Београд
(540)

OWN TEAM MODEL
(511) 35 изнајмљивање канцеларијских машина и
опреме;
компјутерско
управљање
подацима;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; системација информација у компјутерским
базама података; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; претраживање података у
рачунарским
датотекама
за
друге;
услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
преговарање о пословним уговорима за друге;
административне
услуге;
анализирање
и
истраживање тржишта; анализирање одзива на
оглашавање и истраживање тржишта; анализе цена и
трошкова; анализирање пословног управљања;
електронско обрађивање података; информативне,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
пословно управљање и пословну администрацију
која се пружа електронским путем или преко
интернета; информативне услуге у вези са
запошљавањем
и
приликама
у
каријери;
комерцијално
управљање;
консултантске
и
саветодавне услуге које се односе на распоређивање
особља; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на регрутовање особља; консултантске и
саветодавне
услуге
које
се
односе
на
систематизацију особља, запошљавање и управљање;
рекламне услуге у вези са запошљавањем;
консултације у вези са људским ресурсима; помоћ у
управљању запосленима; проналажење особља;
процењивање потреба у вези са запосленима; радно
анализирање ради утврђивања групе вештина
радника и других потреба радника; пружање услуга
управљања људским ресурсима и регрутовање радне
снаге за друге; систематизација и запошљавање
особља; спољне услуге [услуге "оutsоuгсing"-а] у
смислу организовања уговора о пружању услуга за
друге; тестирање личности за потребе запошљавања;
тестирање личности за потребе одабира радне снаге;
тестирање
ради
утврђивања
вештина
при
запошљавању; тестирање ради утврђивања стручне

ЗИС / RS / IPO
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способности; унајмљивање радника; управљање
пословним пројектима и администрација; услуге
помоћи, саветовања и консултација у вези са
организовањем пословања; услуге привременог
ангажовања радне снаге; услуге пружања пословних
информација и пословног истраживања; услуге
тражења
квалификованих
кадрова
[услуге
"hеаdhunting"-а].
38 бежично емитовање, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање
модема,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, изнајмљивање уређај а
за слање порука, комуникација преко мреже
оптичких влакана, комуникација преко рачунарских
терминала, комуникације мобилним телефонима,
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској
мрежи,
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом ,омогућавање приступа рачунарским базама
података, пренос видео садржаја на захтев, пренос
дигиталних датотека, пренос електронске поште,
пренос подкаст садржаја, пренос порука и слика
посредством рачунара, пружање информација у
области телекомуникација, пружање услуга онлајн
форума, стриминг [проток] података, услуге видеоконференција,
услуге
електронског
билтена
[телекомуникационе услуге], услуге новинских
агенција, услуге телекомуникационог усмеравања и
повезивања, услуге телеконференција, форуми
[причаонице]
на
друштвеним
мрежама.
42 ажурирање рачунарског софтвера; инжењерске
услуге;
изнајмљивање
рачунара;
рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера;
графички
дизајн;
изнајмљивање
рачунарског софтвера; истраживање и развој нових
производа за друге; поновно успостављање
рачунарских података; одржавање рачунарског
софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање
рачунарских система; умножавање рачунарских
програма; конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче; израда и
одржавање веб страница за друге; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова]; инсталирање
рачунарског
софтвера;
засејавање
облака;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сер вера;
заштита од рачунарских вируса; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
дигитализација докумената [скенирање]; праћење
рачунарских система даљинским приступом;
саветовање о изради веб сајтова; софтвер у виду
сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих
технологија; сервер хостинг; чување резервне копије
података ван мреже; електронско похрањивање
7
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Ж
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
компјутерске технологије; саветовање о сигурности
рачунара; писање текстова о техници; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова;
креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе
технологије];
консултације
о
безбедности интернета; консултације о сигурности
података; услуге кодирања податка; надгледање
рачунарских система ради откривања неовлашћеног
приступа или повреде података; развој софтвера у
оквиру издавања софтвера; платформа као услуга
[PaaS];
развој
рачунарских
платформи;
администрација сервера; ажурирање софтвера за
паметне телефоне; ажурирање софтвера за
комуникационе
системе;
графички
дизајн
посредством рачунара; декодирање података;
дигитализација звука и слике; дигитална компресија
рачунарских података; дизајн анимација; дизајн
графичке илустрације; дизајн и креирање веб сајтова;
изнајмљивање
апликативног
софтвера;
изнајмљивање рачунарског хардвера; изнајмљивање
рачунарске опреме; имплементација рачунарских
програма на мреже; инжењерски дизајн; испитивање
рачунарских програма; испитивање рачунарског
хардвера и софтвера; истраживања у области
рачунарских програма и софтвера; компјутеризовано
складиштење података; компилација рачунарских
програма; консултантске и информативне услуге које
се односе на архитектуру и инфраструктуру
информационе
технологије;
пројектовање
рачунарског софтвера по захтеву корисника;
пројектовање рачунарског софтвера по захтеву
корисника; пружање техничких информација о
рачунарима, рачунарском софтверу и рачунарским
мрежама; софтверски инжењеринг.
(210) Ж- 2020-1184
(220) 15.07.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Amazonka d.o.o., Голубачка 1, 11050, БеоградЗвездара, RS
(740) Борис Стојановић, Звездарских јелки 17/10,
11050, Београд
(540)

AMAZONKA
(511) 9 3Д скенери; 3Д наочаре; БИОС [основни
улазно/излазни системи] софтвер; ХДМИ каблови;
ХД [висока резолуција] телевизори; ХД телевизори;
ИП телефони; ЛЕД монитори; [ПОС] терминали;
СИМ картице; УСБ адаптери; УСБ каблови; УСБ
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каблови за мобилне телефоне; УСБ картице; УСБ
кључеви за аутоматско покретање претходно
програмираних УРЛ адреса; УСБ кључеви за
интернет странице; УСБ модеми; УСБ оперативни
софтвер; УСБ флеш меморије у облику кредитних
картица; УСБ хардвер; WАН рутери; адаптери за
УСБ; адаптери за каблове; адаптери за коаксијалне
каблове; адаптери за рачунарске картице; адаптери
меморијских флеш картица; адаптери утикача;
аларми;
аларм
системи;
аналогно-дигитални
претварачи; антене за бежичне уређаје за
комуникацију; антене за телекомуникационе мреже;
антенски појачивачи; антенски филтери; апарати за
балансирање; апарати за даљинско управљање*;
апарати за дигиталне телефонске централе; апарати
за евидентирање времена и датума; апарати за
емитовање, снимање, пренос или репродукцију
звука, података или слике; апарати за обраду
електронског плаћања; апарати за обраду података;
апарати за обраду, пренос и чување информација у
бази података; апарати за пренос видео записа;
апарати за пренос звука; апарати за пренос и
репродукцију звука или слике; апарати за пренос
радио програма и радио-релејних порука; апарати за
пренос сигнала; апарати за складиштење података;
апарати за слање и примање факсимила; апарати за
снимање звука или слике; апарати за снимање звука
и слике; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука, слике и података; апарати за
снимање, пренос или репродукцију информација;
апарати за снимање, пренос, обраду и репродукцију
звука, слике или података; апарати за снимање,
пренос, пријем, обраду или репродукцију звука,
слике или података; апарати и рачунари за обраду
података; електронски уређаји за обраду података;
електронски уређаји за обраду слике; картице
корисничког окружења за апарате за обраду
података; меморијски уређаји који се користе уз
апарате за обраду података; опрема за обраду
података; периферна опрема за рачунаре и опрему за
обраду података; програми за обраду података;
програми за обраду података снимљени на машински
читљиве носаче података; рачунарски програми за
обраду података; рачунарски програми и софтвер за
обраду слика који се користе за мобилне телефоне;
рачунарски софтвер за обраду података; регистар
касе, калкулатори, опрема за обраду података,
рачунари; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари; системи за обраду
података; терминали за електронску обраду плаћања
кредитним картицама; централна јединица за обраду
података [процесор]; апликације за мобилне уређаје
које се могу преузети; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; апликацијски
софтвер; апликацијски софтвери за паметне
телефоне; рачунарски софтвер за интеграцију
ЗИС / RS / IPO
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апликација и база података; рачунарски софтвер за
контролисање и управљање апликацијама сервера за
приступ мрежи; рачунарски софтвери за блокчејн
мобилне апликације и новчанике; рачунарски
софтвери за развој, прављење и управање
корисничким блокчејн апликацијама; рачунарски
софтвери који помажу развијање блокчејн
апликација; рачунарски софтвер који помаже
рачунарима при ангажовању паралелних апликација
и извођењу паралелних прорачуна; софтвери и
апликације за мобилне уређаје; софтверске
апликације за мобилне уређаје; вештачки сателити за
телекомуникацију;
дигитални
апарати
за
телекомуникацију;
електрични
апарати
за
телекомуникацију; електрични кондензатори за
телекомуникацијске уређаје; електрични отпорници
за
телекомуникацијске
уређаје;
електрични
трансформатори за телекомуникацијске уређаје;
електронски апарати за испитивање за употребу на
пољу телекомуникација; електронски уређаји за
телекомуникацију; конектори за телекомуникационе
уређаје; микрофони за апарате за телекомуникацију;
мобилни телекомуникациони уређаји; мобилни
телефони [телекомуникациони уређаји]; монтажна
постоља прилагођена за телекомуникацијски харвер;
осигурачи за телекомуникацијске уређаје; предајни
уређаји [телекомуникациони]; преспојници за
телекомуникацијске уређаје; пријемници звука за
телекомуникацијске уређаје; рачунарски програми за
употребу у телекомуникацијама; рачунарски софтвер
за употребу у области телекомуникација за
омогућавање електронског преноса докумената и
преноса података факсом; рачунарски софтвер и
телекомуникациони апарати да би се омогућило
повезивања са базама података и интернетом;
рачунарски софтвер и телекомуникациони апарати,
укључујући модеме, да би се омогућило повезивања
са базама података и интернетом; рачунарски
софтвер и телекомуникациони апарати, укључујући
модеме, да би се омогућило повезивања са базама
података,
рачунарским
мрежама,
глобалним
рачунарским мрежама и интернетом; рачунарски
софтвер и телекомуникациони апарати, укључујући
модеме, да би се омогућило повезивања са базама
података, рачунарским мрежама и интернетом;
рачунарски хардвер за телекомуникацију; софтвер за
телекомуникације; телекомуникацијска опрема;
телекомуникацијске
машине
и
апарати;
телекомуникацијске централе; телекомуникацијски
апарати; телекомуникацијски апарати за дигиталне и
аналогне сигнале; телекомуникацијски апарати за
мобилне мреже; телекомуникацијски апарати и
инструменти;
телекомуникацијски
каблови;
телекомуникацијски
мултиплексери;
телекомуникацијски
уређаји
и
апарати;
телекомуникациони апарати у облику накита;
ЗИС / RS / IPO

Ж
телекомуникациони прекидачи; телекомуникациони
преносници; торбе за мобилне телекомуникационе
уређаје; уређаји за аутоматске централе за
телекомуникације; хардвер за телекомуникације;
апарати и инструменти за пријем и декодирање
сателитског сигнала; апарати и инструменти за
пријем и пренос сателитског сигнала; сателитске
антене; сателитски навигациони системи; сателитски
пријемници;
сателитски
примопредајници;
сателитски
процесори;
сателитски
тањири;
сателитски телефони; сателитски уређаји за
навигацију; софтвер за системе сателитске
навигације; уређаји за сателитско навођење; футроле
за уређаје за сателитско навођење; ауто-пуњачи за
мобилне телефоне; батерије за мобилне телефоне;
бежичне слушалице са микрофоном за употребу уз
мобилне телефоне; врпце [пантљике] за мобилне
телефоне; графички елементи за мобилне телефоне
који се могу преузети са интернета; дигитални
мобилни телефони; држачи за коришћење мобилног
телефона без ангажовања руку; држачи за мобилне
телефоне; емотикони за мобилне телефоне који се
могу преузети; заштитне кутије за мобилне
телефоне; звуци звона и графике за мобилне
телефоне који се могу преузети; кодиране
електронске картице са чипом за идентификацију
одређених корисника рачунара и мобилних
телефона; кожне футроле за мобилне телефоне;
микрофони за коришћење мобилног телефона без
ангажовања руку; мобилни пријемници података;
мобилни телефони; мобилни телефони - апарати;
мобилни телефони са великим типкама и бројевима
за
кориснике
са
смањеним
видом
или
способностима; мобилни телефони са уграђеним
телефаксом; мушко-женски адаптери [адаптери за
каблове] за мобилне; мушко-женски адаптери
[адаптери за каблове] за мобилне телефоне; навлаке
за мобилне телефоне; прикључне станице за мобилне
телефоне; прозирне заштитне навлаке прилагођене за
мобилне телефоне; пуњачи за батерије за мобилне
телефоне; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне; рачунарски софтвер за
омогућавање преноса фотографија на мобилне
телефоне; слушалице за коришћење мобилног
телефона без ангажовања руку; слушалице за
мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за
мобилне телефоне; софтвер проширене стварности за
употребу у мобилним уређајима; софтвер проширене
стварности за употребу у мобилним уређајима за
интеграцију електронских података са окружењима
из стварног света; тастатуре за мобилне; тастатуре за
мобилне телефоне; торбе и навлаке за мобилне;
торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбице за
мобилне; торбице за мобилне телефоне; торбице за
мобилне телефоне од тканине или текстилног
материјала; траке за мобилне телефоне; уређаји за
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Ж
коришћење мобилних телефона без употребе руку;
футроле за мобилне телефоне од коже или од
имитације коже; футроле прилагођене за мобилне
телефоне; хендсфри држачи за мобилне телефоне;
хендсфри микрофони за мобилне телефоне;
хендсфри слушалице за мобилне телефоне; чепови
против прашине за утичнице мобилних; чепови
против прашине за утичнице мобилних телефона;
локалне рачунарске мреже [ЛАН]; оперативни
софтвер за локалне мреже [ЛАН]; приступне тачке
локалне мреже [ЛАН]; приступне тачке локалне
мреже [ЛАН] за повезивање корисника рачунарске
мреже; рачунарске картице локалне мреже [ЛАН];
рачунарске картице локалне мреже [ЛАН] за
повезивање преносивих рачунарских уређаја на
рачунарске мреже; држачи за телефоне у
аутомобилима; електричне браве за аутомобиле;
електронски кључеви за аутомобиле; навигацијски
рачунари за аутомобиле; ултразвучни детектори
предмета за употребу на аутомобилима; уређаји за
даљинско управљање аутомобилским алармима;
Етернет картице; меморијске флеш картице; опрема
за читање картица; празне УСБ картице; празне
картице са електронским чипом [празне паметне
картице]; празне картице са интегрисаним колом
[празне паметне картице]; празне меморијске
картице; празне паметне картице; преносиве флеш
меморијске
картице;
претходно
снимљене
меморијске картице; рачунарске плуг-ин картице;
рачунарске картице за проширење; софтвери за
обезбеђивање безбедних трансакција кредитним
картицама; терминали за кредитне картице; уређаји
за читање кредитних картица; уређаји за читање
магнетно кодираних картица; факс модем картице за
рачунаре; читачи УСБ картица; читачи картица;
читачи картица са чипом; читачи меморијских
картица; читачи меморијских флеш картица; читачи
паметних
картица;
бесплатни
софтвер;
биоинформатички софтвер; интерактивни забавни
софтвер за рачунаре; интерактивни рачунарски
софтвер; јавно доступни софтвер за рачунаре;
комјутерски софтвери за процену потребних ресурса;
метрономске софтверске апликације које се могу
преузети; оперативни софтвер за виртуелну приватну
мрежу [ВПН]; оперативни софтвер за мрежу
широког подручја [WАН]; оперативни софтвер
сервера за приступ мрежи; платформе рачунарског
софтвера; подаци који су снимљени и који се могу
преузети, рачунарски софтвер, празни носачи
података за дигитално или аналогно снимање и
складиштење; помоћни рачунарски софтвери, који се
могу преузети; производи из категорије рачунарског
софтвера; рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване; рачунарски алати за
развој софтвера; рачунарски графички софтвер;
рачунарски
оперативни
софтвер;
рачунарски
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програми и рачунарски софтвер за електронску
трговину хартијама од вредности; рачунарски
програми и софтвер; рачунарски програми и софтвер
за обраду слика; рачунарски програми [софтвер];
рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за
аутоматизацију складиштења података; рачунарски
софтвер за бежично достављање садржаја;
рачунарски
софтвер
за
бежичну
мрежну
комуникацију; рачунарски софтвер за Глобалне
позиционе системе [ГПС]; рачунарски софтвер за
даљински надзор који се може преузети; рачунарски
софтвер за декодирање; рачунарски софтвер за
електронску трговину који омогућава корисницима
да врше електронске пословне трансакције преко
глобалне рачунарске мреже; рачунарски софтвер за
комуникацију са корисницима ручних рачунара;
рачунарски софтвер за контролисање рада аудио и
видео уређаја; рачунарски софтвер за контролисање
самоуслужних терминала; рачунарски софтвер за
креирање заштитних зидова; рачунарски софтвер за
обрађивање информација; рачунарски софтвер за
омогућавање претраге података; рачунарски софтвер
за организовање и прегледање дигиталних слика и
фотографија; рачунарски софтвер за пословне
потребе; рачунарски софтвер за прављење
претраживих база података; рачунарски софтвер за
пренос звучних и видео порука; рачунарски софтвер
за претварање слика докумената у електронске
формате; рачунарски софтвер за претраживање;
рачунарски софтвер за приступ информационим
каталозима који се могу преузети са глобалне
рачунарске
мреже;
рачунарски софтвер
за
симулацију у две или три димензије за употребу у
пројектовању и развоју индустријских производа;
рачунарски
софтвер
за
снимање,
пренос,
складиштење и индексирање података и докумената;
рачунарски софтвер за употребу у аутоматизацији и
управљању пословним процесима; рачунарски
софтвер за употребу у креирању и дизајнирању веб
локација; рачунарски софтвер за употребу у
омогућавању приступа више корисника глобалној
рачунарској информационој мрежи; рачунарски
софтвер за употребу у програмирању факс машина;
рачунарски софтвер за управљање базом података;
рачунарски софтвер за управљање локалним
мрежама; рачунарски софтвер за усклађивање
података између ручних или преносивих рачунара и
рачунара домаћина; рачунарски софтвер за факс,
електронску
пошту,
говорну
пошту
или
размењивање порука путем интернета; рачунарски
софтвер за шифровање; рачунарски софтвер заштитни зид; рачунарски софтвери за блокчејн
анализу података (класа 9); рачунарски софтвери за
блокчејн међутрансфере; рачунарски софтвери за
блокчејн технологију; рачунарски софтвери за
блокчејн технологију и криптовалуте; рачунарски
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софтвери
за
израду
финансијских
модела;
рачунарски софтвери за интеракцију са блокчејн
платформама; рачунарски софтвери за одржавање и
рад рачунарских система; рачунарски софтвери за
процену трошкова; рачунарски софтвери за употребу
у обради полупроводничких плочица; рачунарски
софтвери за управљање активом криптовалута;
рачунарски софтвери за управљање пројектима;
рачунарски софтвер који се може преузети;
рачунарски софтвер преузет са интернета;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски софтвер,
фирмвер и хардвер; рачунарски хардвери и софтвери
за блокчејн технологију; рачунарски хардвери и
софтвери за виртуалне валуте; рачунарски хардвери
и софтвери за дигиталне валуте; рачунарски
хардвери и софтвери за криптовалуте; рачунарски
хардвер и софтвер; рачунарски хардвер и софтвер за
безбедан
даљински
приступ
рачунару
и
комуникацијским мрежама; рачунарски хардвер и
софтвер за постављање и конфигурацију локалних
рачунарских мрежа; рачунарски хардвер и софтвер за
постављање и конфигурацију мрежа широког досега;
рачунарски хардвер и софтвер за управљање базом
података; системи за препознавање шаблона који
садрже рачунарске чипове, рачунарски харвер и
софтвер; софтвер; софтвер за виртуелну реалност;
софтвер за заштиту електронске поште; софтвер за
заштиту приватности; софтвер за игре виртуелне
реалности; софтвер за компримовање података;
софтвер за комуникацију; софтвер за комуникацију
за повезивање глобалних рачунарских мрежа;
софтвер за комуникацију за повезивање корисника
рачунарске мреже; софтвер за креирање и
претварање ПДФ докумената; софтвер за креирање,
омогућавање и управљање даљинским приступом и
комуникацијом са локалним мрежама и глобалним
мрежама; софтвер за надзор индустријског процеса;
софтвер за обраду слика, графика и текстова;
софтвер за оптичко препознавање знакова; софтвер
за прављење интернет страница; софтвер за претрагу
и сакупљање информација преко рачунарске мреже;
софтвер за приступ интернету; софтвер за
рачунарске игре и упутства у електронском формату
који се продају заједно; софтвер за рачунарске
оперативне системе; софтвер за рачунарску
телефонију; софтвер за ГПС навигационе системе;
софтвер
за
тренинг
симулаторе
виртуалне
стварности у области контроле ваздушног
саобраћаја; софтвер за услуге слање порука и
електронске поште који се може преузети; софтвери
за анализирање говора; софтвери за анализирање
лица; софтвери за електронску пошту; софтвери за
електронску пошту који се могу преузети; софтвери
за израду пореских пријава; софтвери за интерфејс
рачунара; софтвери за паметне телефоне; софтвери
за препознавање гласа; софтвери за препознавање
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лица; софтвери за препознавање покрета; софтвери
за препознавање слике; софтвери за размену инстант
порука; софтвери за размену инстант порука који се
могу преузети; софтвери за размену порука на
интернету; софтвери за рачунарство у облаку који се
могу преузети; софтвери за управљање документима;
софтвер проширене стварности; софтвер проширене
стварности за прављење мапа; уграђени оперативни
софтвер; упуства за рад и употребу за рачунарски
софтвер у дигиталном формату на ЦД-РОМ-овима;
аутоматске телефонске централе; аутоматски бирачи
телефонских бројева; бежичне слушалице за паметне
телефоне; бежичне слушалице за употребу са
паметним телефонима; бежични телефони; бежични
телефонски апарати; видео телефони; дигитални
телефони; екрани осетљиви на додир за паметне
телефоне;
електронске
телефонске
централе;
електронски телефонски бирачи бројева; заштитне
кутије за паметне телефоне; заштитне навлаке за
паметне телефоне; заштитни филмови прилагођени
за екране паметних телефона; Интернет телефони;
јединице које се постављају на сто или у ауто а које у
себи садрже звучнике који омогућавају да руке буду
слободне при телефонском разговору; комплети за
телефоне за телефонирање без ангажовања руку;
комплети
за
хендсфри
телефонирање;
конференцијски телефони; навлаке за паметне
телефоне; навлаке за телефонске слушалице; опрема
за телефонирање слободних руку [хендс фри];
опрема за телефонске терминале; паметне наруквице
које преносе податке на паметне телефоне; паметни
телефон у облику ручних сатова; прикључне станице
за паметне телефоне; пуњачи за телефонске батерије;
радио телефони; радио-телефонски склопови; сатови
који преносе податке на паметне телефоне;
слушалице за телефоне; смартфони [паметни
телефони]; тастатуре за паметне телефоне; телефони;
телефони са микрофоном и звучником одвојеним од
апарата; телефонске жице; телефонске секретарице;
телефонске слушалице; телефонске централе;
телефонски
адаптери;
телефонски
апарати;
телефонски преносници; телефонски пријемници;
телефонски уређаји и пријемници; терминали за
радио телефоне; футроле за паметне телефоне;
футроле за телефоне; футроле на преклоп за паметне
телефоне; штапови за сликање селфија за употребу
са паметним телефонима; штапови за сликање
селфија као додатна опрема за паметне телефоне;
образовни рачунарски софтвер; образовни софтвер за
децу; софтвер за графичко корисничко окружење
(интерфејс); софтвер за електронске игре за бежичне
уређаје; софтвер за компоновање музике; софтвер за
скенирање; упуства за рад и употребу за рачунарски
софтвер у дигиталном формату; симулатори летења;
симулатори летења за летелице; апарати за интерну
комуникацију; електричне машине и инструменти за
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комуникацију; микрофони за комуникацијске
уређаје; радио-комуникацијски уређаји са једним
каналом; радио-комуникацијски уређаји са једним
каналом за фиксне станице; рачунари за
комуникацију;
рачунарски
програми
за
комуникацију који омогућавају корисницима да
приступе подацима на банковном рачуну и да
изврше банкарску трансакцију; сервери за
комуникацију [рачунарски хардвер]; слушалице за
комуникацију на даљину; процесори података;
апарати за улаз, излаз, пренос и чување података;
апарати и инструменти за пренос података; апарати и
инструменти за пренос, примање и чување звука,
слике и података у дигиталном и аналогном
формату; апарати и инструменти за снимање, пренос
или репродукцију звука, података или слике; апарати
и
инструменти
за
снимање,
преношење,
репродуковање или обрађивање звука, слике или
података; електронске базе података снимљене на
рачунарским медијима; електронске публикације
[које се могу преузети] из база података или са
интернета; електронске публикације [које се могу
преузети] које су доступне на мрежи из базе
података или са интернета; каблови за пренос
података; каблови за синхронизацију података;
помоћни рачунарски програми за компресију
података; процесори [централна јединица за обраду
података]; рачунарски чипсетови за пренос података
ка и из централне процесорске јединице; уређаји за
бележење података; уређаји за пренос података
путем електроенергетске мреже; уређаји за
складиштење података; хардвер за мрежу за чување
података [НАС]; црне кутије [за снимање података];
читачи [опрема за обраду података]; електронске
компоненте за картице са интегрисаним колима;
идентификационе картице, кодиране; интегрисане
меморијске картице; картице за УСБ прикључке;
картице за персоналне рачунаре (ПЦ картице);
картице за проширење за рачунаре; картице за
проширење
меморије;
картице
корисничког
окружења за рачунаре; картице лојалности; картице
радне меморије [РАМ]; картице са електронским
колом; картице са интегрисаним колима [паметне
картице]; картице са интегрисаним колима [смарт
картице]; картице са микрочипом; картице са чипом;
кодиране банкарске картице; кодиране дебитне
картице; кодиране електронске картице са чипом;
кодиране идентификационе картице; кодиране
картице; кодиране картице за откључавање;
кодиране картице лојалности; кодиране картице са
интегрисаним електронским колима; кодиране
кредитне картице; кодиране паметне картице;
кодиране платне картице; кодиране поклон картице;
кодиране припејд банкарске картице; кодиране
припејд магнетне картице; кодиране припејд платне
картице; кодиране чланске картице; магнетне
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идентификационе картице; магнетне кодиране
поклон картице; магнетно кодиране банкарске
картице; магнетно кодиране дебитне картице;
магнетно кодиране картице за откључавање;
магнетно кодиране картице за пренос података;
магнетно кодиране кредитне картице; магнетно
кодиране платне картице; меморијске картице за
фотоапарате; меморијске картице [рачунарски
хардвер]; контролери сувишног низа независних
дискова [РАИД]; кофери за фотоапарате и
фотографску опрему; криптографски кључеви који
се могу даунлаудовати за примање и трошење
криптовалуте; лутке за испитивање сигурности при
судару возила; материјали за образовне курсеве који
се могу преузети; матичне плоче; машине за
кодирање кредитних картица [периферни рачунарски
уређаји]; машине за фактурисање; машине и апарати
за дистрибуцију или контролу електричне енергије;
медији за дигитално снимање; микроталасне антене;
мини рачунари; миш [рачунарска периферна
опрема]; модеми; монитори за рачунаре; монитори
[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски
програми]; монитори са екраном од течних кристала
[ЛЦД]; монитори са светлећим [ЛЕД] диодама;
мреже широког подручја; мрежни адаптери; мрежни
адаптери за рачунаре; мрежни пуњачи; мрежни
рутери; мрежни сервери; мушко-женски адаптери
[адаптери за каблове]; мушко-женски адаптери у
облику
електричних
адаптера;
опрема
за
аеродромску контролу летења; оптичка влакна;
оптичка влакна за пренос звука и слике; оптичка
влакна у којима је могућа поларизација; паметни
сатови; паметно прстење; панели са екраном од
течних
кристала
[ЛЦД];
панели
са
електролуминисцентним екранима; панели са
светлећим органским диодама; панели са светлећим
органским диодама [ОЛЕД]; појачала аудио
фреквенција; појачала видео фреквенција; поклон
бонови, кодирани; празне УСБ флеш меморије;
преносници електронских сигнала; преносници за
кабловску телевизију;
пригушивачи
сигнала;
прилагођени
системи
за
видео
камере;
примопредајници; програми оперативног система;
пуњачи за џојстик; равни екрани; радио и
телевизијске антене; радио и телевизијски апарати;
радио
примопредајници;
радио-телеграфски
склопови;
радиофреквенцијске
антене;
радиофреквенцијски адаптери; радиофреквенцијски
контролисане
браве;
радиофреквенцијски
појачивачи;
радиофреквенцијски
предајници;
радиофреквенцијски
пријемници;
радиофреквенцијски репетитори; разводна кутија
[струјна]; разводна кућишта [узидне дозне][струја];
разводне кутије за струју; рачунари; рачунари за
управљање
подацима;
рачунарска
кућишта;
рачунарске графике које се могу преузети;
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рачунарске јединице и програми за погон диска;
рачунарске матичне и додатне плоче; рачунарске
матичне
плоче;
рачунарске
међумеморије;
рачунарске периферије и опрема; рачунарске плоче
за убрзавање; рачунарске радне станице [хардвер];
рачунарске
тастатуре;
рачунарски
екрани;
рачунарски екрани осетљиви на додир; рачунарски
каблови; рачунарски кориснички приручници у
електронском облику који се могу преузети;
рачунарски
мишеви;
рачунарски
монитори;
рачунарски оперативни програми; рачунарски
оперативни системи; рачунарски паралелни портови;
рачунарски помоћни програми за одржавање
рачунара; рачунарски програм за електронско
издаваштво; рачунарски програм за испитивање
кредитне способности; рачунарски програми за
даљинско повезивање са рачунарима и рачунарским
мрежама; рачунарски програми за даљинску
претрагу садржаја на рачунарима и рачунарским
мрежама; рачунарски програми за компилацију;
рачунарски програми за коришћење интернета и
Светске мреже; рачунарски програми за креирање
корисничког интерфејса; рачунарски програми за
обраду дигиталних музичких датотека; рачунарски
програми за омогућавање контроле приступа или
улаза; рачунарски програми за повезивање са
удаљеним рачунарима и рачунарским мрежама;
рачунарски програми за управљање документима;
рачунарски програми за управљање пројектима;
рачунарски програми за уређивање слика, звука и
видео снимака; рачунарски програми који се користе
за системе електронских каса; рачунарски програми,
који се могу преузимати; рачунарски програми,
снимљени; рачунарски програми чувани у
дигиталном формату; рачунарски програмски
пакети; рачунарски сервери; рачунарски серијски
портови; рачунарски системи; рачунарски софтвер за
пројектовање потпомогнуто рачунаром/производњу
потпомогнуту рачунаром [ЦАД/ЦАМ]; рачунарски
софтвер за рачунарске интерактивне табле;
рачунарски софтвер за стварање и уређивање музике
и звукова; рачунарски сталци посебно пројектовани
за држање рачунара, штампача и додатне опреме;
рачунарски
стилуси;
рачунарски
терминали;
рачунарски терминали за банкарске сврхе;
рачунарски фирмвер; рачунарски хардвер за
приступни мрежни сервер; рачунарски хардвер и
фирмвер; рачунарски чипови; рачунарски чипсетови;
рачунске машине; регистар касе; роботи за наставу;
роботи за сигурносни надзор; роботи за
телепрезентацију; рутери за рачунарске мреже;
рутери регионалне рачунарске мреже [WАН]; ручни
персонални рачунари; ручни рачунари; ручни
телеграф; светлеће диоде са квантним тачкама
[QЛЕД]; селфи штапови [ручни моноподи]; спојнице
[опрема за обраду података]; спољашњи модеми;
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таблет
лични
рачунари;
таблет
рачунари;
телевизијски апарати; телевизијски апарати који се
покрећу кованицама; телевизијски декодери;
телевизијски предајници; телевизијски пријемници
[телевизори]; телевизори високе дефиниције;
телевизори високе резолуције; телевизори за
аутомобиле; телевизори са екраном од течних
кристала [ЛЦД]; телевизори са органским светлећим
диодама [ОЛЕД]; телевизори са светлећим диодама
[ЛЕД]; телевизори ултра високе дефиниције;
телевизори ултра високе дефиниције [УХД];
телеграфске жице; телеграфски апарати; унутрашњи
модеми; уређаји за видео надзор; уређаји за глобално
позиционирајући систем [ГПС]; уређаји за кодирање;
уређаји за праћење и лоцирање за Глобалне
позиционе системе [ГПС]; уређаји за пренос и
пријем даљинског преноса; футроле намењене за
нетбук рачунаре; футроле намењене за преносне
рачунаре; хардвер за виртуелну приватну мрежу
[ВПН]; хардвер за мрежу широког подручја [WАН];
читачи бар-кодова; читачи електронских књига;
читачи за идентификацију путем радио фреквенције
[РФИД];
широкопојасни
радио
пријемници;
соундбар звучници; антене; апарати за пренос звука
или слике; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; апарати за снимање,
пренос или репродукцију слике; апарати за снимање,
пренос и репродуковање звука или слике; апарати за
снимање, пренос, појачавање и репродукцију звука;
апарати за снимање, чување, пренос и репродукцију
звука и слике; апарати и инструменти за даљинско
управљање; апарати и инструменти за електричну и
електронску контролу; апарати и инструменти за
контролу [надзор]; банкомати [АТМ]; бежични
звучници; бежични контролери за праћење и
контролисање функционисања електронских уређаја,
не укључујући контролере за конзоле за игру;
бежични мишеви за рачунаре; бежични периферни
делови рачунара; бежични предајници; бежични
пријемници; бежични рутери; бежични управљачи за
даљинско надгледање и управљање функцијом и
стањем безбедносних система; бежични управљачи
за даљинско надгледање и управљање функцијом и
стањем других електричних, електронских и
механичких уређаја или система; биометријски
системи за препознавање гласа; биометријски
системи идентификације; биометријски системи
контроле
приступа;
биометријски
скенери;
биометријски
скенери
за
мрежњачу
ока;
биометријски скенери за отисак прста; биометријски
скенери за шаке; браве, електричне; браве
електронске; браве за врата са механизмом отиска
прста; видеорекордери за аутомобиле; видео снимци;
високофреквентни
делови
уклопне
мреже;
вишефункционалне
рачунарске
тастатуре;
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водоотпорна кућишта за камере; воки-токи; графичке
процесорске јединице [ГПУс]; даљински управљачи;
даљински управљачи за клима уређаје; даљински
управљачи за отварање и затварање врата; даљински
управљачи за пројекторе; даљински управљачи за
радио уређаје; даљински управљачи за стерео
уређаје; даљински управљачи за телевизоре;
дигитални предајници; дигитални телевизијски
снимачи који се могу програмирати; ДНА чипови;
екрани; екрани на додир; екрани од течних кристала
[ЛЦД]; екрани од течних кристала [ЛЦД] за кућне
биоскопе; екрани осетљиви на додир; екрани
осетљиви на додир за личне дигиталне помоћнике
[ПДА]; екрани са светлећим диодама [ЛЕД];
електорнске јединице за шифровање; електрична
звона на вратима; електричне и електронске
инсталације за видео надзор; електричне инсталације
за даљинско управљање индустријским процесима;
електричне инсталације за спречавање провала;
електрични апарати глобалног позиционог система
[ГПС]; Етернет адаптери; Етернет каблови; Етернет
прекидачи; Етернет примопредајници; Етернет
репетитори;
Етернет
управљачки
склопови;
Интернет сервери; интерфејси за рачунаре;
јонизациони апарати, не за пречишћавање ваздуха
или воде; купони за муштерије у електронској
форми; респиратори за пречишћавање ваздуха.
35
вођење истраживачких интернет анкета о
пословном управљању; давање смерница за
рекламирање на интернету које се може претражити;
дељење реклама за друге преко интернета; дељење
реклама преко интернета; дистрибуција рекламног
садржаја путем интернета; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
огласног простора преко интернета; изнајмљивање
простора за оглашавање на интернету путем
оглашавања упражњених места; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; индексирање интернет страница у
комерцијалне сврхе; индексирање интернет страница
у
рекламне
сврхе;
интернет
маркетинг;
информативне, саветодавне и консултантске услуге
које се односе на пословно управљање и пословну
администрацију која се пружа електронским путем
или преко интернета; истраживање тржишта у вези
са навикама приликом претраживања интернета и
лојалности потрошача; комерцијалне информационе
услуге доступне путем интернета; консултантске
услуге
из
области
интернет
маркетинга;
консултантске услуге у вези са пословним
управљањем које се пружају преко интернета;
консултације које се односе на оптимизацију
софтвера за преглед интернета за промотивне
продаје; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора на интернету; обезбеђивање простора на
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интернет страницама за рекламирање роба и услуга;
објављивање
комерцијалног
именика
са
информацијама на интернету; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; онлајн маркетиншке услуге
повезивања оглашивача са интернет страницама;
оптимизација интернет странице; оптимизација
програма за преглед интернета; оптимизација
саобраћаја са Интернет странице; организовање
интернет аукција; организовање и спровођење
аукција на интернету; организовање пословних
трансакција, за друге, преко интернет продавница;
организовање претплате на интернет публикације за
друге; организовање претплате на интернет услуге за
друге; презентација предузећа и њихових производа
и услуга на интернету; презентација предузећа на
интернету и другим медијима; промовисање роба и
услуга за друге на интернету; промоција добара и
услуга других путем оглашавања на интернет
страницама; пружање информација из пословног
именика путем интернета; пружање информација о
производима широке потрошње преко интернета;
пружање информација путем интернета везане за
продају
аутомобила;
пружање
пословних
информација путем интернета; пружање пословних
информација путем Интернет странице; пружање
пословних и трговачких контакт информација путем
интернета; пружање услуга аукције преко интернета;
пружање услуга о пословном информисању преко
интернета; реакламирање уметничких дела других
пружањем онлајн портфолиа путем интернет
странице; рекламирање аутомобила за потребе
продаје путем интернета; рекламирање за друге на
интернету; рекламирање и маркетиншке услуге
преко интернета; рекламирање музичког садржаја
других пружањем онлајн портфолиа путем интернет
странице; рекламирање на интернету за потребе
других лица; рекламирање пословних интернет
страница;
рекламирање
преко
интернета;
рекламирање пројеката других пружањем онлајн
портфолиа путем интернет странице; рекламне
услуге које се пружају преко интернета; саветовање
које се односи на оптимизацију софтвера за претрагу
интернета; састављање именика за обајвљивање на
интернету; састављање пословних именика за
потребе објављивања на интернету; састављање
реклама за употребу као интернет странице;
спровођење виртуалних трговачких сајмова на
интернету; спровођење истраживања на интернету;
услуге аукцијске продаја путем интернета; услуге
аукцијске продаје преко интернета; услуге
велепродаје везане за електронска издања која се
могу преузимати са интернета; услуге велепродаје
везане за музичке садржаје који се могу преузимати
са интернета; услуге велепродаје електронских
издања који се могу преузети са интернета; услуге
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велепродаје музичких садржаја који се могу
преузимати са интернета; услуге интернет продаје
звука звона који се могу преузети; услуге интернет
промоције рачунарских мрежа и интернет страница;
услуге истраживања тржишта у вези са навикама
коришћења интернета и лојалности купаца; услуге
компјутеризоване продаје на мало преко интернета;
услуге компјутеризованог наручивања поклона
преко
интернета;
услуге
компјутеризованог
наручивања преко интернета; услуге малопродаје
везане за електронска издања која се могу
преузимати са интернета; услуге малопродаје везане
за музичке садржаје који се могу преузимати са
интернета; услуге малопродаје електронских издања
који се могу преузимати са интернета; услуге
малопродаје музичких садржаја који се могу
преузимати са интернета; услуге малопродаје у вези
са електронским издањима која се могу преузимати
са интернета; услуге малопродаје у вези са музичким
садржајима који се могу преузимати са интернета;
услуге наручивања преко интернета; услуге
наручивања преко интернета и доставе из ресторана;
услуге обраде података на интернету; услуге
оглашавања и рекламних информација пружених
преко интернета; услуге оглашавања на интернету;
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 пословне администрације за обраду продаје
преко интернета; услуге продаје гардеробе преко
интернет продавница; услуге продаје козметике и
шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет
продавница; услуге продаје козметике и шминке
преко интернет продавница; услуге продаје унапред
снимљених музичких и видео садржаја који се могу
преузети преко интернет продавнице; услуге
рекламирања преко интернета; услуге тржишног
истраживања које се односе на навике у коришћењу
интернета; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; истраживање тржишта
помоћу
рачунарске
базе
података;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
промовисање роба и услуга за друге преко глобалне
рачунарске мреже; пружање информација о
запошљавању путем глобалне рачунарске мреже;
пружање информација о регрутовању запослених
путем глобалне рачунарске мреже; пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне
рачунарске мреже; пружање огласног простора на
глобалној рачунарској мрежи; пружање пословних
информација преко глобалне рачунарске мреже;
пружање услуга именика пословних информација
путем глобалне рачунарске мреже; пружање услуга о
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пословним
информацијама
путем
глобалне
рачунарске мреже; рачунарска обрада података;
систематизација података у рачунарској бази
података; унос и прикупљање информација у
рачунарску базу података; упоређивање података у
рачунарској бази података; услуге пословне
администрације које се односе на обрађивање
података о продаји сачињених на глобалној
рачунарској мрежи; административна обрада захтева
за куповину поднетих путем телефона или
компјутера;
административна
обрада
компјутеризованих
захтева
за
куповину;
компјутеризована
контрола
инвентара;
компјутеризована обрада текста; компјутеризована
припрема инвентара; компјутеризовани регистри;
компјутеризовано
канцеларијско
управљање;
компјутеризовано рачуноводство; компјутеризовано
управљање пописом; компјутеризовано управљање
пословним подацима; компјутеризовано управљање
централним
и
пословним
датотекама;
компјутеризовано централно управљање подацима;
компјутерски помогнуте услуге пружања пословних
информација
и
пословног
истраживања;
компјутерско управљање подацима; организовање
претплате
на
телематике,
телефонске
или
компјутерске услуге за друге; прикупљање
информација
у
компјутеризоване
регистре;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање научних информација у
компјутерску
базу
података;
прикупљање
орнитолошких података у компјутерску базу
података; прикупљање података које се односе на
услове животне средине у компјутерску базу
података; прикупљање података о животној средини
у компјутерску базу података; прикупљање података
о пословању у компјутерску базу података;
прикупљање
података
о
токсикологији
у
компјутерску базу података; прикупљање правних
инфомација у компјутерску базу података;
сакупљање, систематизација, састављање и анализа
пословних података и информација које су
ускладиштене у компјутерској бази података;
системација информација у компјутерским базама
података; уношење информација о компанији у
компјутерску базу података; уношење информација у
компјутер;
управљање
и
прикупљање
компјутеризованих база података; управљање
компјутеризованим
досијеима;
управљање
компјутеризованом
базом
података;
услуге
велепродаје везане за преносиве компјутере; услуге
велепродаје
компјутерског
софтвера;
услуге
велепродаје
компјутерског
хардвера;
услуге
компјутеризованог вођења пословних евиденција;
услуге компјутеризованог истраживања тржишта;
услуге компјутеризованог пословног информисања;
услуге малопродаје везане за компјутерски софтвер;
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услуге малопродаје које се пружају путем мрежа
компјутерске комуникације; услуге малопродаје
компјутерског
софтвера;
услуге
малопродаје
компјутерског хардвера; услуге онлајн велепродаје
компјутерског софтвера; услуге онлајн велепродаје
компјутерског хардвера; услуге онлајн велепродаје
преносивих компјутера; услуге онлајн малопродаје
компјутерског софтвера; услуге онлајн малопродаје
компјутерског хардвера; услуге онлајн малопродаје
преносивих компјутера; дељење реклама за друге
путем мреже за електронску комуникацију; дељење
реклама преко интенет мрежа за комуникацију;
организовање и спровођење аукција и обрнутих
аукција путем рачунара и телекомуникационих
мрежа;
пословно
умрежавање;
пружање
информација
о
производима
путем
телекомуникационе мреже у рекламне и продајне
сврхе; рекламирање преко моблиних телефонских
мрежа;
услуге
ангажовања,
запошљавања,
распоређивања, систематизације и умрежавања
каријера;
услуге
аукције
омогућене
путем
телекомуникационе мреже; услуге каријерног
умрежавања; услуге онлајн маркетинга намењене
корисницима друштвених мрежа; административна
обрада наруџбеница за куповину; административна
обрада поруџбина за куповину у оквиру услуга које
пружају фирме за наручивање путем поште; набавка
уговора за куповину и продају робе и услуга;
прибављање уговора за куповину и продају робе;
уређење уговора, за друге, за куповину и продају
робе; уређење уговора, за друге, за куповину и
продају робе и услуга; услуге агенција за куповину;
аутоматска обрада података; обрада електронских
поруџбина; пословно саветовање у вези са обрадом
података; саветовање у вези са електронском
обрадом података; саветовање у вези са обрадом
података; услуге електронске обраде података које се
односе на информације о здраственом систему;
услуге обраде података из области транспорта;
консултантске услуге у вези са пословним
управљањем на пољу услуга транспорта и доставе;
обезбеђивање транспортне документације за друге
[административни послови]; пословно управљање на
пољу услуга транспорта и и доставе; услуге пословне
администрације из области транспорта; услуге
пословног саветовања из области транспорта и
испоруке; изнајмљивање дигиталних билборда
[рекламних паноа]; услуге дигиталног оглашавања;
промовисање, рекламирање и маркетинг интеренет
страница; спровођење интерактивних виртуалних
аукција; услуга интерактивног чувања података за
употребу при ризичном управљању и регулаторном
усклађивању
од
стране
осигураника
и
професионалаца на пољу медицине; услуге
малопродаје
пружене
путем
интерактивне
телевизије; договарање претплате за услуге
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телекомуникација за трећа лица; преговарање и
закључивање комерцијалних трансакција за трећа
лица
преко
телекомуникацијских
система;
организовање и спровођење аукција и обрнутих
аукција путем мобилних телефона; промоција
финансијских услуга и услуга осигурања у име
других лица; оглашавање и промотивна продаја у
вези са робом и услугама; оглашавање и промотивна
продаја услуга; консултантске услуге које се односе
на управљање телефонским центрима; обављање
телефонских разговора за друге; обрађивање
телефонских питања у вези са рекламираном робом и
услугама;
обрачун
телефонских
трошкова;
организовање и спровођење телефонских аукција;
организовање и спровођење телефонских и
телевизијских аукција; организовање претплате на
телефонске услуге за друге; управљање центрима за
телефонске позиве за друге; услуге велепродаје
везане за паметне телефоне; услуге велепродаје
паметних телефона; услуге велепродаје у вези са
паметним телефонима; услуге јављања на телефон;
услуге јављања на телефон и коришћења порука;
услуге малопродаје везане за паметне телефоне;
услуге малопродаје паметних телефона; услуге
малопродаје у вези са паметним телефонима; услуге
наручивања телефоном за друге; услуге онлајн
велепродаје паметних телефона; услуге онлајн
малопродаје паметних телефона; услуге података из
телефонског
именика;
услуге
придобијања
потрошача, телефоном или лично; услуге телефонске
добродошлице за трећа лица; услуге телефонских
централа; услуге телефонског именика; услуге
телефонског одговарања за одсутне претплатнике;
услуге телефонског оператера; организовање
претплате на телевизијске канале за друге;
прикупљање статистичких података за потребе
одређивања реакције публике на телевизијске и
радио програме; продукција емисија телевизијске
продаје; продукција програма телевизијске продаје;
производња и дистрибуција радио и телевизијских
реклама; производња радио и телевизијских реклама;
производња телевизијских реклама; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; услуге агенције
која се бави телевизијским оглашавањем; услуге
малопродаје пружене од стране продавница
телевизијских уређаја; услуге оглашавања које
пружају радио и телевизијске рекламне службе;
консултације везане за вођење послова који се
односе на стратегију, рекламирање, производњу,
особље и малопродају; пословно управљање
велепродајним и малопродајним аутлет центрима;
пословно
управљање
малопродајним
аутлет
центрима; представљање финансијских производа из
области комуникационих медија, за услуге
малопродаје; управљање програмом награђивања
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лојалности у циљу промоције услуга ресторана и
услуга малопродаје других; услуге малопродаје
аудиовизуелне опреме; услуге малопродаје везане за
аудио-визуелну опрему; услуге малопродаје везане
за инструменте за мерење времена; услуге
малопродаје везане за музичке инструменте; услуге
малопродаје везане за опрему за информационе
технологије; услуге малопродаје везане за паметне
сатове; услуге малопродаје везане за програм
стимулативног бонуса за потрошаче; услуге
малопродаје везане за хардвер; услуге малопродаје и
велепродаје за електричне машине и апарате; услуге
малопродаје опреме за информацијске технологије;
услуге малопродаје у вези са опремом за
информацијске
технологије;
маркетиншко
саветовање из области блокчејн технологије и
криптовалута; пословно саветовање из области
блокчејн технологије и криптовалута; прикупљање и
анализа пословних података из области блокчејн
технологије и криптовалуте; прикупљање података
које се односе на информационе технологије;
пружање пословних ифомација из области блокчејн
технологије и виртуалних валута; пружање
пословних иформација из области блокчејн
технологије и криптовалута; пружање пословних
савета из области блокчејн технологије и
криптовалуте; пружање пословних савета и
информација из области управљања имовином
блокчејн технологије и криптовалуте; пружање
саветовања из области маркетиншких активности у
вези са блокчејн технологијом и криптовалутом;
услуге велепродаје везане за опрему из области
информационих технологија; услуге велепродаје
опреме за информационе технологије; услуге
велепродаје у вези са опремом за информационе
технологије; услуге онлајн велепродаје опреме из
области информационих технологија; услуге онлајн
малопродаје опреме за информационе технологије;
организовање претплате на информационе пакете за
друге; пословно саветодавне и информационе
услуге; организовање претплате на књиге за друге;
организовање претплате на књиге, рецензије, новине
или стрипове за друге; организовање претплате на
медијске пакете за друге; дељење материјала за
оглашавање путем електронске поште; електронска
издања штампаног материјала у рекламне сврхе;
електронско
обрађивање
података;
издавање
штампаног материјала који се односи на услуге
оглашивања у електронском облику; организовање
претплате на електронске новине за друге;
организовање претплате на електронске стрипове за
друге; представљање роба и услуга путем
електронских
средстава;
прикупљање
и
систематизација
података
коришћених
у
електронском преносу; промоција роба и услуге
других састављањем и пласирањем реклама у
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електронским часописима; пружање информација и
саветодавних услуга које се односе на електронску
трговину;
пружање
огласног
простора
у
електронским
медијима;
рачуноводство
код
електронског преноса средстава; рекламирање преко
електронских рекламних паноа; рекламне услуге
путем електронских медија; услуге електронског
управљања инвентаром; услуге онлајн велепродаје
издања која се могу електронски преузимати; услуге
онлајн велепродаје музичких садржаја који се могу
електронски преузимати; услуге онлајн малопродаје
електронских издања која се могу преузимати;
услуге онлајн малопродаје музичког садржаја који се
могу електронски преузимати; издавање рекламног
материјала онлајн; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга; онлајн маркетинг;
онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн
услуге велепродаје производа са снимљеним
садржајем; онлајн услуге велепродаје ручног алата за
грађевинарство; пружање пословних информација из
онлајн базе података; пружање услуга управљања
академским курсевима који се односе на онлајн
регистрацију курса; рекламирање робе и услуга
онлајн продаваца путем претраживог онлајн водича;
састављање онлајн пословних именика; услуге
малопродаје пружене од стране онлајн продавница
поклона; услуге онлајн велепродаје аудиовизуелне
опреме; учествовање у онлајн аукцијама за потребе
других; пружање клијентима информација које се
односе на преносне рачунаре; пружање савета
потрошачима у вези са производима који се односе
на
преносне
рачунаре;
услуге
велепродаје
преносивих рачунара; услуге велепродаје у вези са
преносивим рачунарима; услуге малопродаје везане
за преносиве рачунаре; услуге малопродаје
преносивих рачунара; услуге малопродаје у вези са
преносивим рачунарима; прикуљање података у базу
података у рачунару; прикупљање и систематизација
информација у бази података у рачунару;
администрација продаје и планови промотивних
подстицаја;
оптимизација
претраживача
за
промоцију продаје; организовање, управљање и
надзор продаје и промотивних подстицајних
програма; праћење обима продаје за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; промовисање продаје путем програма
лојалности потрошача; промовисање продаје роба и
услуга за друге додељивањем поена при куповини за
употребу кредитне картице; промотивне продаје за друге
путем шеме која укључује трговачке купоне са
налепницама; промоција продаје за друге; пружање
савете које се односи на методе и технике продаје;
рекламирање продаје за друге путем корисничких
картица са погодностима; организовање и спровођење
аукција на телевизији; услуге телемаркетинга.
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омогућавање приступа електронској онлајн
мрежи за проналажење информација; аеронаутичке
телекомуникацијске услуге; аудио, видео и
мултимедијско емитовање садржаја путем интернета
и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање
путем интернета; аутоматске услуге пружања
података о телефонским позивима; аутоматски
пренос
дигиталних
података
путем
телекомуникацијских канала; бежичне услуге
приватних телефонских централа [ПБX]; бежични
електронски пренос гласовних сигнала; бежични
електронски пренос гласовних сигнала, података,
факсимила, слика и информација; бежични
електронски
пренос
информација;
бежични
електронски пренос података; бежични електронски
пренос слика; бежични електронски пренос факсова;
бежични пренос података путем бежичних
апликацијских протокола [WАП]; бежични пренос
података путем дигиталне мобилне телефоније;
бежични пренос података путем интернета; бежично
емитовање; видео емитовање; видео емитовање
путем интернета; видео пренос путем дигиталних
мрежа; дигитални пренос података; дигитални
пренос података путем интернета; дигитални пренос
порука; дигитални пренос слика; дигитални
трансфер података; електронска комуникација путем
причаоница, линија за ћаскање интернет форума;
електронска размена података смештених у базе
података којима је могуће приступити путем
телекомуникацијских мрежа; електронска размена
порука путем линија за ћаскање, причаоница и
интернет форума; електронски и дигитални пренос
гласа, података, слика, сигнала и порука;
електронски пренос аудио, видео и осталих података
и докумената између П2П мреже; електронски
пренос аудио, видео и осталих података и
докумената између рачунара; електронски пренос
дигиталних фотографских докумената између
корисника
Интернета;
електронски
пренос
дигиталних фотографских докумената путем П2П
мреже; електронски пренос докумената; електронски
пренос звука, слика и других података и
информација
свих врста
путем
интернета;
електронски пренос инстант порука; електронски
пренос инстант порука и података; електронски
пренос информација; електронски пренос и поновни
пренос звука, слике, докумената, порука и података;
електронски пренос и стриминг дигиталних
медијских садржаја за друге путем глобалне и
локалне рачунарске мреже; електронски пренос
комуникације путем факса; електронски пренос
наруџби; електронски пренос података; електронски
пренос података и докумената; електронски пренос
података
и
докумената
међу
рачунарским
корисницима; електронски пренос података и
докумената
путем
електронских
уређаја;
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електронски пренос података и докумената путем
рачунарских теминала и електронских уређаја;
електронски пренос података и докумената путем
рачунарских терминала; електронски пренос порука;
електронски пренос порука и података; електронски
пренос поште и порука; електронски пренос
рачунарских програма путем интернета; електронски
пренос слика; електронски пренос слика и
фотографија путем глобалне рачунарске мреже;
електронски пренос слика, фотографија, графичких
слика и илустрација путем глобалне рачунарске
мреже; електронски пренос телефакса и података за
кодирање и декодирање; електронски пренос
фотографија; електронски пренос шифрованих
података;
електронски
трансфер
података;
електронско чување и прослеђивање порука;
емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних
садржаја путем интернета; емитовање аудиовизуелних садржаја путем интернета; емитовање
видео записа путем интернета и других
комуникацијских мрежа; емитовање видео и аудио
програма путем интернета; емитовање видео и аудио
садржаја путем интернета; емитовање и пренос
програма кабловске телевизије; емитовање и пренос
радијских
програма;
емитовање
и
пренос
телевизијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма који се плаћају по гледању;
емитовање кабловске телевизије; емитовање путем
интернет протокола; изнајмљивање апарата и
инструмената
за
телеобраду
и
рачунарску
комуникацију; изнајмљивање мобилних телефона;
изнајмљивање модема; изнајмљивање објеката за
радијско и телевизијско емитовање; изнајмљивање
опреме за видео конференције; изнајмљивање
опреме за емитовање; изнајмљивање опреме за
емитовање радио и телевизијских садржаја;
изнајмљивање опреме за радијско емитовање;
изнајмљивање опреме за телевизијско емитовање;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
средстава за видео конференције; изнајмљивање
телекомуникацијске опреме, укључујући телефонске
и факс уређаје; изнајмљивање телекомуникацијских
линија;
изнајмљивање
телекомуникацијских
објеката;
изнајмљивање
телекомуникацијских
уређаја
и
инсталација;
изнајмљивање
телекомуникацијских уређаја и опреме која
омогућава повезивање на мреже; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање телефонских апарата;
изнајмљивање телефонских сетова, факса и остале
опреме за комуникацију; изнајмљивање уређаја за
пренос слика; изнајмљивање уређаја за слање
порука; изнајмљивање уређаја и инструмената за
комуникацију; изнајмљивање уређаја и инструмената
за рачунарску комуникацију; инстант размена
порука; интегрисане услуге дигиталне мреже
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[ИСДН]; интерактивна испорука видео записа путем
дигиталних мрежа; интерактивни пренос видео
записа путем дигиталних мрежа; интерактивно
емитовање; интернет комуникација; интернетска
испорука докумената путем глобалне рачунарске
мреже; испорука персонализованих честитки
другима путем електронске поште; кабловски
пренос; кабловски пренос звукова, слика, сигнала и
података; кабловски пренос информација; кабловски
пренос података; кабловски радио пренос; кабловско
емитовање радио и телевизијских програма;
компјутерски
потпомогнут
пренос
података;
компјутерски потпомогнут пренос порука, података
и слика; комуникација преко мреже оптичких
влакана;
комуникација
преко
рачунарских
терминала; комуникација путем виртуелне приватне
мреже [ВПН]; комуникација путем интерактивних
говорних аутомата [ИВР]; комуникација путем
рачунарских терминала, дигиталним преносом или
путем сателита; комуникација путем система
електронске
поште;
комуникације
мобилним
телефонима; комуникације путем електронских
средстава; комуникације путем или између рачунара
и рачунарских терминала; комуникације путем
мултинационалних телекомуникацијских мрежа;
комуникације путем рачунара; комуникацијске
услуге које се пружају путем интернета;
комуникацијске услуге путем рачунарских мрежа;
консултантске
услуге
за
телекомуникације;
консултантске услуге које се односе на пренос
података;
консултантске
услуге
на
пољу
електронских комуникација; консултантске услуге
на пољу телекомуникација; консултантске услуге у
вези са телевизијским емитовањем; коришћење
опреме за емитовање телевизијског садржаја;
локалне и међународне телефонске услуге; локалне
телефонске
услуге;
међународне
телефонске
комуникацијске услуге; међународне телефонске
услуге; мобилне медијске услуге у виду
електронског преноса забавнх медијских садржаја;
мобилне радијске комуникације; мрежни пренос
звукова, слика, сигнала и података; мултимедијално
емитовање
путем
интернета;
мултимедијско
емитовање
путем
интернета
и
других
комуникацијских мрежа; нумеричко слање порука;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање бежичног приступа интернету
за више корисника; омогућавање брзог приступа
подручним мрежама и глобалној рачунарској
информационој мрежи; омогућавање брзог приступа
рачунарским
и
комуникацијским
мрежама;
омогућавање веза електронске комуникације;
омогућавање даљинског приступа интернету;
омогућавање електронског преноса података о
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трансакцијама на кредитним картицама и о
електронском плаћању путем глобалне рачунарске
мреже; омогућавање интернет приступа базама
података; омогућавање корисничког приступа
глобалним рачунарским мрежама и интернет
страницама које садрже информације о широком
распону тема; омогућавање корисничког приступа
интернету
[пружаоци
услуга];
омогућавање
корисничког
приступа
информацијама
и
информационим услугама које су доступне на
интернету и на другим рачунарским мрежама;
омогућавање корисничког приступа информацијама
на интернету; омогућавање корисничког приступа
платформама
на
интернету;
омогућавање
корисничког приступа порталима на интернету;
омогућавање
корисничког
приступа
претраживачима;
омогућавање
корисничког
приступа рачунарским програмима на мрежама
података; омогућавање приватних и безбедних
електронских комуникација у реалном времену
путем рачунарске мреже; омогућавање приступа
базама података и информација путем глобалних
рачунарских мрежа; омогућавање приступа базама
података на интернету; омогућавање приступа
базама података на рачунарским мрежама;
омогућавање приступа већег броја корисника
глобалним рачунарским информационим мрежама за
пренос и ширење широке палете информација;
омогућавање приступа глобалној рачунарској
информационој мрежи за више корисника;
омогућавање приступа глобалној рачунарској мрежи;
омогућавање приступа глобалној рачунарској мрежи
за више корисника; омогућавање приступа
електронским информацијам, комуникацијама и
платформама за трансакције на интернету;
омогућавање
приступа
електронским
комуникацијским мрежама; омогућавање приступа
електронским комуникацијским мрежама, интернету
и
екстранетима;
омогућавање
приступа
електронским продавницама [телекомуникације];
омогућавање приступа електронским публикацијама;
омогућавање приступа електронским страницама;
омогућавање приступа електронском тржишту
[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа и изнајмљивање времена за приступ
рачунарској бази података; омогућавање приступа
интернет порталима који нуде програме видео
програма на захтев; омогућавање приступа интернет
страницама за расправе на интернету; омогућавање
приступа интернет страницама на интернету или
било којој другој комуникацијској мрежи;
омогућавање приступа интернет страницама, пошти
и информативним порталима; омогућавање приступа
интернет страницама са дигиталном музиком;
омогућавање приступа интернету; омогућавање
приступа интернету и другим комуникацијским
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мрежама; омогућавање приступа интернету путем
бежичних широкопојасних мрежа; омогућавање
приступа интернету путем фибер оптичких
широкопојасних мрежа; омогућавање приступа
информацијама на интернету; омогућавање приступа
информацијама
на
рачунарским
мрежама;
омогућавање приступа информацијама путем
интернета; омогућавање приступа информацијама
путем мрежа за размену података; омогућавање
приступа линијама за ћаскање на интернету;
омогућавање приступа линијама за ћаскање,
причаоницама и форумима на интернету, укључујући
мобилни интернет; омогућавање приступа линијама
за ћаскање, причаоницама и форумима преко
интернета; омогућавање приступа мултимедијалним
садржајима на интернету; омогућавање приступа на
захтев рачунарским програмима на мрежама
података; омогућавање приступа платформама за
електронску трговину на интернету; омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
омогућавање приступа платформама на интернету;
омогућавање приступа платформама на интернету за
потребе
размене
дигиталних
фотографија;
омогућавање приступа платформама на интернету,
као и на мобилном интернету; омогућавање приступа
подацима или документима који се чувају
електронски
у
централним
датотекама
за
консултације на даљину; омогућавање приступа
подацима
на
комуникацијским
мрежама;
омогућавање приступа подацима на рачунарским
мрежама; омогућавање приступа подацима путем
интернета; омогућавање приступа порталима за
дељење видео садржаја; омогућавање приступа
порталима на интернету; омогућавање приступа
причаоницама на интернету; омогућавање приступа
рачунарским
базама
података;
омогућавање
приступа рачунарским мрежама; омогућавање
приступа рачунарским програмима на мрежама за
размену
података;
омогућавање
приступа
телекомуникацијским
каналима
за
услуге
телешопинга;
омогућавање
приступа
телекомуникацијским
мрежама;
омогућавање
приступа телекомуникацијској инфраструктури за
друге кориснике; омогућавање приступа форумима
на интернету; омогућавање телекомуникацијских
повезивања на базе података; омогућавање
телекомуникацијских повезивања на интернет;
омогућавање телекомуникацијских повезивања на
интернет
или
базе
података;
омогућавање
телекомуникацијских повезивања на интернет у
кафићима;
омогућавање
телекомуникацијског
повезивања на гобалне комуникацијске мреже или
базе података; омогућавање телекомуникацијског
приступа аудио садржајима који се пружају путем
интернета;
омогућавање
телекомуникацијског
приступа видео и аудио садржајима који се пружају
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путем онлајн услуга видеа на захтев; омогућавање
телекомуникацијског приступа видео садржајима
који се пружају путем интернета; омогућавање
телекомуникацијског
приступа
телевизијским
програмима који се пружају путем услуге видеа на
захтев; омогућавање телекомуникацијског приступа
филмским и телевизијским програмима који се
пружају путем услуге видеа на захтев; онлајн пренос
података; пренос аудио, видео садржаја и података
путем кабловске мреже, сателита, рачунарских
мрежа, телефонских линија и ИСДН линија; пренос
аудио и видео садржаја путем интернета; пренос
аудио и видео садржаја путем рачунарских мрежа;
пренос аудио података путем интернета; пренос
аудио садржаја путем интернета; пренос берзанских
информација путем телекомуникацијских медија;
пренос вести; пренос видео података путем
интернета; пренос видео садржаја путем интернета;
пренос видео садржаја, филмова, слика, текста,
фотографија, игара, садржаја који су створили
корисници, аудио садржаја, и информација путем
интернета; пренос графике на мобилне телефоне;
пренос дигиталних аудио и видео садржаја преко
глобалне рачунарске мреже; пренос електронске
поште; пренос електронских података; пренос
електронских порука; пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и
покретних слика, текста и података у реалном
времену; пренос звука, видео записа и информација;
пренос звука и визуелних записа путем мрежа;
пренос
звука
и
слика
између мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика
путем интерактивних мултимедијалних мрежа;
пренос звука, слике и података путем интернета;
пренос звука, слике и података у виду сигнала;
пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глбалне рачунарске мреже
или интернета; пренос и дистрибуција података
путем глобалне рачунарске мреже; пренос инстант
порука; пренос информација; пренос информација
базе података путем телекомуникацијских мрежа;
пренос информација и података путем интернета;
пренос информација и података путем компјутерских
мрежа; пренос информација и података путем онлајн
услуга; пренос информација и података путем онлајн
услуга и интернета; пренос информација и података
путем рачунарских мрежа и интернета; пренос
информација и слика које се односе на
фармацеутске, медицинске и хигијенске производе;
пренос информација на аудио-визуелном пољу;
пренос информација о широком опсегу тема; пренос
информација о широком опсегу тема, укључујући
онлајн и преко глобалне рачунарске мреже; пренос
информација путем бежичних кабловских мрежа;
пренос информација путем бежичних мрежа; пренос
информација путем дигиталних мрежа; пренос
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информација путем електронских комуникацијских
мрежа; пренос информација путем интернета; пренос
информација путем кабловске мреже; пренос
информација путем компјутерских мрежа; пренос
информација путем националних и међународних
мрежа; пренос информација путем онлајн услуга;
пренос
информација
путем
оптичких
телекомуникацијских мрежа; пренос информација
путем рачунара који су повезани на исту телематску
мрежу; пренос информација путем рачунарских
мрежа; пренос информација путем саопштавања
података ради подршке у доношењу одлука; пренос
информација путем телефона; пренос информација,
укључујући интернет странице, рачунарске програме
и било које друге податке; пренос и пријем
информација
базе
података
путем
телекомуникацијских мрежа; пренос и ширење
информација и података путем рачунарских мрежа и
интернета; пренос кабловске телевизије; пренос
компјутеризованих података; пренос кратких порука;
пренос кратких порука [СМС] између мобилних
телекомуникационих
уређаја;
пренос
мултимедијалног садржаја путем интернета; пренос
података; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека; пренос података, аудио,
видео и мултимедијалних датотека, укључујући
датотеке које се могу преузимати и датотеке које се
преносе стримингом преко глобалне рачунарске
мреже; пренос података електронским путем; пренос
података електронском поштом; пренос података,
звука и слике; пренос података и гласовних датотека
путем електронске поште; пренос података између
умрежених компјутерских система; пренос података
и информација помоћу рачунара и средстава
електронске комуникације; пренос података и
информација путем компјутера; пренос података
кроз системе за видео комуникацију; пренос
података помоћу телепринтера; пренос података,
порука и информација; пренос података путем
ИСДН линија; пренос података путем интернета;
пренос података путем компјутера; пренос података
путем компјутерских мрежа; пренос података путем
онлајн услуга; пренос података путем рачунарских
мрежа; пренос података путем телекомуникација;
пренос података путем телекомуникационих мрежа;
пренос података путем телематских мрежа; пренос
података путем телефонских линија; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика; пренос порука и
слика између мобилних телекомуникационих
уређаја; пренос порука и слика помоћу рачунара;
пренос порука и слика посредством рачунара; пренос
порука и слика путем компјутерских мрежа; пренос
порука и слика путем мобилног телефона; пренос
порука, података и садржаја путем интернета и
других комуникацијских мрежа; пренос порука,
података и садржаја путем интернета и других
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рачунарских и комуникацијских мрежа; пренос
порука помоћу рачунара; пренос порука путем
електронских медија; пренос порука путем
интернета; пренос порука путем компјутерских
мрежа; пренос порука путем телефона; пренос
програма кабловске телевизије; пренос програма
рекламног садржаја и медијског вида комуникације
рекламног
саджаја
путем
дигиталних
комуникационих мрежа; пренос рачунарских
података; пренос садржаја који су створили
корисцници путем интернета; пренос сигнала у виду
података;
пренос
слика
између
мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос слика путем
рачунара; пренос сликовног и говорног садржаја
путем интернета; пренос сликовног садржаја путем
интернета;
пренос
стримованог
звука
и
аудиовизуелних снимака путем интернета; пренос
текста; пренос текста путем интернета; пренос
честитки путем интернета; пренос шифрираних
комуникација; преношење текстуалног садржаја
дигиталним
путем;
прикупљање
и
пренос
електронских порука; припејд локалне и међуградске
телефонске услуге; припејд локалне телефонске
услуге; приступ и комуникацијске услуге на
интернету
и
путем
интранета;
приступ
комуникацијским интернет везама помоћу којих се
корисник пребацује са једне интернет странице на
друге локалне и глобалне интернет странице;
прослеђивање порука свих врста на интернет адресе
[wеб мессагинг]; пружање "фраме релаy" услуга
повезивања ради преноса података; пружање брзог
приступа глобалној рачунарској информацијској
мрежи; пружање брзог приступа интернету; пружање
брзог приступа рачунарским мрежама; пружање
вишекорисничког приступа власничкој збирци
информација
путем
глобалних
рачунарских
информацијских мрежа; електронски пренос наруџби
за цвећаре; пружање интернет лист сервера за пренос
порука међу рачунарским корисницима; пружање
информација о бежичним комуникацијама; пружање
информација о емитовању кабловске телевизије;
пружање информација о телевизијском емитовању;
пружање информација о телевизијском емитовању
путем интернет странице; пружање информација у
области телекомуникација; пружање корисничког
приступа
онлајн
страницама
које
садрже
информације о широком спектру тема; пружање
међународних
телекомуникацијских
услуга;
пружање обавештења путем електронске поруке
везано за измене процена које могу утицати на
финансијски портфолио; пружање онлајн платформи
за интеракцију са осталим рачунарским корисницима
у реалном времену; пружање онлајн приступа
подацима; пружање онлајн услуга причаоница за
пренос порука међу корисницима рачунара; пружање
онлајн услуга причаоница и дискусија; пружање
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онлајн услуга причаоница и електронских огласних
табли за пренос порука међу корисницима у области
од општег интереса; пружање приступа базама
података на интернету; пружање приступа глобалној
компјутерској
мрежи;
пружање
приступа
електронскими базама података; пружање приступа
интернет
порталима;
пружање
приступа
компјутерским, електронским и онлајн базама
података; пружање приступа линијама за ћаскање,
причаоницама и форумима путем мобилног
интернета; пружање приступа мобилним интернет
платформама;
пружање
приступа
мобилним
интернет порталима; пружање приступа огласним
таблама; пружање приступа онлајн причаоницама;
пружање приступа онлајн форумима; пружање
приступа подацима и информацијама на интернету;
пружање приступа порталима на интернету, као и на
интернету на мобилном телефону; пружање
приступа причаоницама; пружање приступа путем
мреже података софтверу за приступ интернету;
пружање приступа собама за ћаскање; пружање
приступа услугама блогова, причаоница, огласних
табли и дискусија; пружање средстава и опреме за
одржавање видео конференција; пружање средстава
и опреме за одржавање телеконференција; пружање
телекомуникацијских веза за телефонске линије за
помоћ
и
позивне
центре;
пружање
телекомуникацијских веза за телефонске линије за
ћаскање; пружање телекомуникацијских услуга за
платформе електронске трговине на интернету и
другим
електронским
медијима;
пружање
телекомуникационог приступа видео и аудио
садржају; пружање услуга бирања везе и наменског
прикључка интернету за више корисника; пружање
услуга гласовне комуникације путем интернета;
пружање услуга гласовних причаоница; пружање
услуга електронске поште; пружање услуга
електронске поште и слања инстант порука; пружање
услуга електронских интернет огласнх табли за
пренос порука међу рачунарским корисницима;
пружање услуга за одржавање видео конференција;
пружање услуга интернет форума; пружање услуга
интернет форума за пренос порука, коментара и
мултимедијалних садржаја међу корисницима;
пружање услуга интернет форума за пренос порука
међу рачунарским корисницима; пружање услуга
комуникације путем радиа и мобилних телефона;
пружање услуга комуникације путем радиа и
мобилних телефона у добротворне сврхе; пружање
услуга кратких гласовних порука [ВСМС]; пружање
услуга линија за ћаскање на интернету; пружање
услуга онлајн дискусије; пружање услуга онлајн
причаоница; пружање услуга онлајн соба за ћаскање;
пружање услуга онлајн форума; пружање услуга
преноса текстуалног садржаја у реалном времену;
пружање услуга приватних телефонских централа
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[ПБX]; пружање услуга причаоница за пренос
порука, коментара и мултимедијалних садржаја међу
корисницима; пружање услуга причаоница и форума
на интернету; пружање услуга причаоница на
интернету за повезивање на друштвеним мрежама;
пружање услуга причаоница на интернету и
електронских огласних табли за пренос порука међу
рачунарским корисницима; пружање услуга слања
факса путем електронске поште; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
пружање
услуга
телефонских
конференција;
рачунарска
међукомуникација;
рачунарске
комуникацијске услуге; рачунарски подржан
података и слика; рачунарски подржан пренос
података; рачунарски подржан пренос порука;
рачунарски подржан пренос слика; рачунарски
пренос информација; саветовање у вези са радијским
емитовањем; саветодавне и консултантске услуге
које се односе на бежичне комуникације;
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
бежичне комуникације и опрему за бежичне
комуникације; саопштавање информација путем
рачунара; саопштавање података путем електронске
поште; сателитске комуникације; сателитски,
кабловски и мрежни пренос звука, слике, сигнала и
података; сателитски пренос; сателитски пренос
звукова и слика; сателитски пренос звукова, слика,
сигнала и података; сателитски пренос информација;
сателитски пренос података; сателитски пренос
података, звука и слике; сателитски пренос порука;
сателитски пренос порука и података; сателитски
пренос порука и података за навигацију у ваздуху;
сателитски пренос сигнала; сателитско телевизијско
емитовање; слање електронских порука; слање
електронских порука путем интернет страница;
слање и примање електронских порука; слање
порука; слање порука путем вебсајта; слање,
примање и прослеђивање електронских порука;
стриминг аудио, визуелног и аудио-визуелног
материјала путем глобалне рачунарске мреже;
стриминг аудио садржаја; стриминг видео садржаја;
стриминг [проток] аудио и видео материјала на
интернету; стриминг [проток] аудио материјала на
интернету; стриминг [проток] видео материјала на
интернету; стриминг [проток] података; телевизијско
емитовање
уз
претплату;
телекомуникације;
телекомуникацијске и комуникацијске услуге;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
интернета,
интранета
и
екстранета;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
интернет платформи и портала; телекомуникацијске
услуге које се пружају путем оптичких, бежичних и
кабловских мрежа; телекомуникацијске услуге које
се пружају путем платформи и портала на интернету
и других медија; телекомуникацијске услуге
омогућавања приступа глобалној рачунарској мрежи
ЗИС / RS / IPO
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за већи број корисника; телефонске комуникације;
телефонске телекомуникацијске услуге које се
пружају преко припејд телефонских позивних
картица; телефонске услуге; телефонске услуге
пружања титлова за особе оштећеног слуха;
трансфер електронских података; унапред плаћене
међународне
телефонске
услуге;
управљање
опремом
за
радио
емитовање;
управљање
телекомуникацијском опремом; услуге аудио и видео
емитовања садржаја путем интернета; услуге аудиотелеконференција; услуге аутоматске телефонске
гласовне поруке; услуге бежичне гласовне поште;
услуге бежичне мобилне телефоније; услуге бежичне
широкопојасне комуникације; услуге бежичног
дигиталног преноса порука; услуге брзог преноса
података за оператере телекомуникацијских мрежа;
услуге веб конференција; услуге видео, аудио и
телевизијског стриминга; услуге видеоконференција;
услуге видео стриминга независних филмова и
кинематографских филмова путем интернета; услуге
гласовног бирања; услуге говорне поште; услуге
дигиталне
мрежне
телекомуникације;
услуге
дигиталног преноса; услуге дигиталног преноса
аудио и видео података; услуге електронске
комуникације; услуге електронске поште; услуге
електронске поште и преноса путем факсимила;
услуге електронске поште и сандучета; услуге
електронске поште и слања порука; услуге
електронске размене података [ЕДИ]; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
услуге електронског преноса порука; услуге
емитовања; услуге емитовања и омогућавање
телекомуникацијског приступа видео и аудио
садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев
путем интернета; услуге емитовања и омогућавање
телекомуникацијског
приступа
фимовима
и
телевизијским прогамима пружањем услуга видео
садржаја на захтев; услуге забране позива; услуге
завршетка телефонских позива за клијенте сервисних
информација; услуге интерактивне комуникације;
услуге интернета и дигиталног преноса за аудио,
видео или графичке податке; услуге интернетског
емитовања; услуге интернетског слања порука;
услуге интернет телефоније; услуге кабловске
телевизије; услуге комутационих система; услуге
консултација, информисања и саветовања на пољу
телекомуникација; услуге међународне телефоније;
услуге мобилне комуникације; услуге мобилне радио
телефоније; услуге мобилне телефоније; услуге
мобилних телефона; услуге мултимедијских порука
[ММС]; услуге обавештавања о долазним позивима;
услуге обавештавања о пропуштеним позивима;
услуге одржавања мрежних конференција; услуге
подкастинга; услуге преноса видео садржаја на
захтев које се пружају путем нтернета; услуге
преноса гласа; услуге преноса гласа путем интернет
ЗИС / RS / IPO
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протокола [ВоИП]; услуге преноса и комуникације
видео и аудио записа; услуге преноса и пријема
података путем средстава за телекомуникацију;
услуге преноса података и телекомуникације; услуге
преноса података путем електронске мреже; услуге
преноса телевизије путем интернета [ИПТВ]; услуге
преноса телевизијских програма по наруџби; услуге
приватних телефонских централа [ПБX]; услуге
приступања рачунарској мрежи коришћењем метро
етернет технологије; услуге причаоница за
друштвене мреже; услуге прослеђивања електронске
поште; услуге прослеђивања преноса; услуге
пружања интернетских услуга [ИСП]; услуге
пружања података о позивима; услуге пружаоца
интернет услуга; услуге размене веб порука; услуге
рачунарске комуникације за пренос информација;
услуге рачунарске телефоније; услуге сигурне
електронске поште; услуге слања кратких порука
[СМС]; услуге снимања позива; услуге стриминга
телевизијских садржаја; услуге текстуалних порука;
услуге телевизијског емитовања за мобилне
телефоне;
услуге
телекомуникација;
услуге
телекомуникацијског
портала;
услуге
телекомуникацијског
приступа;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; услуге телеконференција и
видеоконференција; услуге телеприсутности на
конференцијама; услуге телетекста и интерактивног
емитовања; услуге телефонирања преко приватних
телефонских
централа;
услуге
телефонске
комуникације које се пружају за линије за помоћ и
позивне центре; услуге телефонских гласовних
порука; услуге телефонских централа; услуге фиксне
и мобилне телефоније; услуге фокусираног
емитовања видео садржаја; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама; хостоване услуге приватних
телефонских централа [ПБX]; аудио емитовање
путем интернета и других комуникацијских мрежа;
видео емитовање и пренос кинематографских
филмова и филмова путем интернета; видео
стриминг филмова независне филмске продукције;
достава дигиталне музике путем телекомуникација;
електронска достава слика и фотографија путем
глобалне рачунарске мреже; електронска испорука
докумената;
електронска
испорука
кредитне
документације;
електронски
пренос
вести;
електронски пренос звука, слика и других података и
информација
свих
врста;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање података; емитовање програма кабловске
телевизије; емитовање програма путем глобалне
рачунарске мреже; емитовање програма путем
интернета; емитовање путем глобалне рачунарске
мреже; емитовање радио и телевизијских програма
путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање
радио и телевизијских програма путем сателита;
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емитовање телевизијских програма који се плаћају по
гледању;
емитовање
телевизијских
програма
коришћењем телевизијских услуга видеа на захтев и
плаћања по гледању; емитовање телевизијских
програма путем интернета; емитовање телевизијских
програма, филмова, и осталих аудио-визуелних и
мултимедијалних садржаја; емитовање телевизијских
програма, филмова, и осталих аудио-визуелних и
мултимедијалних садржаја путем интернет протокола и
комуникацијских мрежа; емитовање филмова и
телевизијских програма путем услуге видео садржаја на
захтев; емитовање филмова и телевизијских садржаја;
емитовање филмова и телевизијских садржаја путем
интернета; емитовање филмова и телевизијских
садржаја путем мреже мобилне комуникације;
емитовање филмова путем интернета; емитовање
филмских и телевизијских садржаја или програма,
укључујући
на
интернету,
на
мобилним
комуникацијским мрежама и другим медијима;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање времена
приступа информацијама на рачунарским мрежама;
изнајмљивање времена приступа рачунарским базама
података; изнајмљивање времена приступа серверима
база података; изнајмљивање капацитета за сателитски
пренос; информације о емитовању кабловске
телевизије; информације о телевизијском емитовању;
информације у вези са радијским емитовањем;
испорука дигиталне музике електронским преносом;
истовремено телевизијско емитовање путем глобалних
комуникацијских мрежа, интернета и бежичних мрежа;
комуникација путем радио, телеграфског, телефонског
и телевизијског преноса; комуникације путем
аналогних и дигиталних рачунарских терминала;
омогућавање интерактивног онлајн форума за људе
оболеле од рака; пренос аудио и видео садржаја
кабловским путем; пренос аудио и видео садржаја
путем ИСДН линија; пренос аудио и видео садржаја
путем сателита; пренос аудио података; пренос аудио
садржаја; пренос вести и информација о тренутним
догађајима; пренос видео података; пренос видео
порука; пренос видео садржаја; пренос видео садржаја
на захтев; пренос дигиталне музике; пренос дигиталних
датотека; пренос дигиталних информација; пренос,
емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја,
непокретнх и покретних слика, текста и података;
пренос звука и слике путем сателита; пренос звука и
слике
путем
сателита
или
интерактивних
мултимедијских мрежа; пренос звучних сигнала;
пренос информација путем радија; пренос информација
путем телематских мрежа; пренос кодираних порука;
пренос радијских и телевизијских програма путем
сателита; пренос телевизијских програма који се
плаћају по гледању; пренос телевизијског садржаја;
пренос филмова; пренос филмова путем интернета;
преношење вести агенцијама за објављивање вести;
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пружање интерактивног онлјан форума за потребе
пружања емоционалне подршке пацијентима оболелим
од рака и њиховим породицама; пружање информација
о радијском емитовању; пружање услуга онлајн
преноса путем факса; радијско емитовање путем
интернета; телевизијски пренос; услуге радијске,
телефонске и телеграфске комуникације; услуге
радијског, телевизијског и кабловског емитовања;
широкопојасна радијска комуникација; шифровани
електронски пренос и испорука сачуваних података;
емитовање
телевизијских
програма;
пренос
телевизијских програма.
(210) Ж- 2020-1347
(220) 13.08.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Dragan Jovanović PR Zanatska radnja za
proizvodnju vina i rakija Galot , Војводе Мишића
127, 26320, Банатски Карловац, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд
(540)

(531) 02.03.08; 02.03.23; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.15
(591) црвена, зелена, тамно плава, светло плава,
наранџаста, црна, бела.
(511) 33 алкохолна пића на бази вина; аперитиви на
бази вина; аперитивна вина; бела вина; бокбуњају
[црно купиново вино]; вина од грожђа; вина розе;
вино; кувано вино; вина за кување; воћна вина;
нискоалкохолно вино; пенушава вина; пикет;
сангрија; слатка вина; црвена вина; шампањац; шери;
готови коктели од вина.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.
(210) Ж- 2020-1387
(220) 06.11.2019.
(442) 17.02.2021
(731) H K Wentworth Limited , Ashby Business Park,
Coalfield Way Ashby-De-La-Zouch, Leicestershire
LE65 1JR, GB
ЗИС / RS / IPO
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

Ж
(540)

Lupilu
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке, карте за игру; гимнастички и
спортски артикли (који су укључени у ову класу).

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.15
(591) сива, зелена, плава, жута, наранџаста, црвена,
розе.
(511) 2 средства за заштиту од рђе; масти, уља и
препарати против рђе; препарати против тамњења за
метале; заштитни препарати за метале; препарати за
спречавање корозије или тамњења метала.
(210) Ж- 2020-1397
(220) 20.08.2020.
(442) 17.02.2021
(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,
11224, Врчин, RS
(540)

FREGATA
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-1406
(220) 20.08.2020.
(442) 17.02.2021
(731) "Fruit hub" д.о.о. Београд, Исмета
Мујезиновића 13/6, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Карановић Катарина - пуномоћник,
Ивана Ђаје 19/4, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 27.01.06; 27.05.10;
27.05.17
(511) 16 материјали за обуку и наставу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.
(210) Ж- 2020-1434
(220) 08.08.2014.
(442) 17.02.2021
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(210) Ж- 2020-1498
(220) 08.09.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Саша Петковић; Зоран Главашки and Јован
Тривковић, Светозара Марковића 31, 21410, Футог,
RS; Голсвордијева 18, 11000, Београд, RS i
Ћуковачки руб 14а, Земун, RS
(540)

TURBOVIT
(511) 5 витаминске таблете; витаминске шумеће
таблете; витамински додаци исхрани; витамински
препарати; витамински препарати и супстанце;
витаминско минерални дијететски додаци исхрани;
витаминско минерални додаци исхрани; дијететски
додаци [додаци исхрани] за људе и животиње;
дијететски додаци исхрани; додаци исхрани; мешани
витамински препарати; мултивитамински препарати;
таблете антиоксиданти; течни витамински додаци
исхрани.
30 гуме за жвакање без шећера [кондиторски
производи]; жвакаћа гума; жвакаће гуме за
освежавање даха; жвакаће гуме [кондиторски
производи].
32 безалкохолни воћни напици; воћни напици;
воћни напици и воћни сокови; фрапеи [воћни
напици,
већином
од
воћа];
безалкохолна
ароматизована пића; безалкохолна газирана пића са
додатим укусима; безалкохолна пића; безалкохолна
пића на бази воћа ароматизована чајем; безалкохолна
пића од алое вера; безалкохолна пића од сушеног
воћа; безалкохолна пића са укусом воћа;
безалкохолна пића са укусом кафе; воде [пића];
газирана безалкохолна пића; газирана пића са
воћним укусима; енергетска пића; залеђена газирана
пића; коле [безалкохолна пића]; концентрати који се
користе за
припрему безалкохолних пића;
концентрати, сирупи и прашкови који се користе за
припрему безалкохолних пића; минералне и содне
воде и друга безалкохолна пића; негазирана
безалкохолна пића; нискокалорична безалкохолна
пића; освежавајућа безалкохолна пића; сирупи и
други препарати за производњу пића.
(210) Ж- 2020-1580
(220) 18.09.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Слободан Спасојевић, Његошева 69/14,
Београд-Врачар, RS
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Ж
(740) Катарина Вуловић, Крунска 41/17,
11000 Београд
(540)
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

AMAZON ADVERTISING

(531) 27.05.05; 27.05.10; 27.05.14; 27.05.22
(511) 18 женске ташне, футроле за визит карте,
путнички ковчези, кожне траке, имитација коже,
кишобрани, ранчеви, молескин, џепни новчаници,
торбе за плажу, ручне торбице, путне торбе, актовке,
кофери, футроле од коже или вештачке коже,
козметичке торбице, путне торбе за одећу, кофери са
точкићима.
25 обућа, женске чарапе, бое (женски крзнени
оковратници), капе, чарапе и плетена трикотажа,
чизме, получизме, трегери, крагне, шалови за врат,
женске поткошуље, мушке боксерице, боди, доњи
веш, оквири за шешире, каишеви, шалови, џемпери,
пуловери, кратке чарапе, блузе, кошуље, кошуље
кратких рукава, одећа, шешири, крзно (одећа),
женске најлонске чарапе, комплети, корсети, одела,
кравате, кратке панталоне бермуде, панталоне,
рукавице, конфекцијска постава, шалови, мараме,
ешарпе као одећа, еспадриле, крзнени шалови,
појасеви и стезници, прслуци, капути, сукње,
манжетне, папуче, пелерине, дуги капути са
крзненим оковратником, одећа за плажу, обућа за
плажу, пиџаме, хаљине, сандале, огртачи, капути,
мантили, кожни обруби за обућу, јакне, велови,
ципеле, потпетице, траке за главу, виндјакне,
подсукње, одећа од имитације коже, одећа од коже,
мајице, џепне марамице, сукње-панталоне, пончо,
хеланке, хаљине на трегере, хаљине без рукава,
глежњаче, везена одећа, покривала за главу.
26 копче за одећу, траке за косу, украси за шешире,
поруби за одећу, чипке за порубе, дугмад, врпце и
траке за рукаве, копче за трегере, копче за
нараменице, брошеви, вез, копче за каишеве,
баршунасте ресе, мреже за косу, копче за блузе,
рајсфершлуси набори, украси (чипкани), перје
(додатак одећи), позамантеријске траке, шљокице за
одећу, карнери на сукњама, рајсфершлуси за торбе,
траке за шешире.
(210) Ж- 2020-1601
(220) 22.09.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue
North, Seattle, Washington 98109, US
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(511) 9 рачунарски софтвер који се може преузимати
са интернета за креирање и испоруку дигиталног
садржаја и оглашавање путем мрежа за глобалну
комуникацију; рачунарски софтвер који се може
преузимати са интернета, наиме, софтвер који
прикупља
преференце
корисника
у
циљу
прилагођавања теме и изгледа дигиталног садржаја и
оглашавања; рачунарски софтвер који се може
преузимати са интернета за праћење, надгледање и
извештавање о трендовима за потребе оглашавања,
маркетинга и промовисања; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за оценивање и
анализу понашања потрошача у областима
оглашавања и маркетинга; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за куповину
простора у медијима; рачунарски софтвер који се
може преузимати са интернета у циљу праћења,
надгледања и извештавања о трендовима за потребе
оглашавања, маркетинга и промовисања; рачунарски
софтвер који се може преузимати са интернета у
циљу развоја технологије, податка и аналитичких
алата који су фокусирани на оглашавање; рачунарски
софтвер који се може преузимати са интернета за
потребе
оцењивања
понашања
потрошача;
рачунарски софтвер који се може преузимати са
интернета за креирање и испоруку дигиталног
садржаја и оглашавање путем мрежа за глобалну
комуникацију; рачунарски софтвер који се може
преузимати са интернета за прилагођавања теме и
изгледа дигиталног садржаја и оглашавање.
16 штампане ствари за оглашавање и промовисање,
наиме, штампани визуелни материјали у облику
информативне графике и промотивних материјала
који се продају другима за оглашавање и
промовисање роба и услуга других.
35 услуге оглашавања и маркетинга које пружају
средства друштвених медија и маркетинг на
интернет претраживачима; објављивање рекламних
текстова; анализа истраживања тржишта и података
о оглашавању у циљу пружање стратегија и увида за
оглашавање и маркетинг; пословно надгледање и
услуге саветовања, наиме, употреба аналитичких и
статистичких модела за разумевање потрошача и
пословања предузећа и предвиђање тржишних
трендова и акција; стратешко планирање пословања
у областима односа са медијима, истраживања
тржишта, анализе тржишта, истраживања потрошача
и спровођење испитивања о пословању и
истраживању
тржишта;
креирање,
писање,
уређивање, објављивање и дистрибуција рекламног
ЗИС / RS / IPO
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материјала,
укључујући
текстове,
визуелне
материјала и садржаје; куповина простора у
медијима и услуге планирања, наиме, саветовање
клијената о изнајмљивању и куповини времена за
оглашавање и простора за оглашавање за испоруку
рекламних порука путем времена емитовања,
штампаног простора, унутрашњег простора, спољног
простора или дигиталног простора; оглашавање на
отвореном; услуге оглашавања са плаћањем по
клику; припремање аудиовизуелних презентација за
употребу
у
оглашавању;
продукција,
постпродукција,
уређивање,
објављивање
и
дистрибуција рекламних материјала у форми
кинематографских, видео и аудио дела; пружање
аналитике података у форми прикуплања и анализе
трендова и карактеристика куповина потрошача за
оптимизацију дигиталних понуда и промоција;
услуге
агенција
за
односе
са
јавношћу;
изнајмљивање и куповина времена за оглашавање и
простора за оглашавање на свим средствима и
медијима за комуникацију за друге.
41 образовне услуге, наиме, развијање курикулума
за друге у областима оглашавања и маркетинга.
42
пружање апликацијских услуга (АСП) које
садрже софтвер за употребу у креирању реклама за
друге; софтвер као услуга (СААС) за креирање и
испоруку дигиталног садржаја и оглашавање путем
мрежа за глобалну комуникацију; софтвер као услуга
(СААС), наиме, софтвер који прикупља преференце
корисника у циљу прилагођавања теме и изгледа
дигиталног садржаја и оглашавања; софтвер као
услуга (СААС) за праћење, надгледање и
извештавање о трендовима за потребе оглашавања,
маркетинга и промовисања; софтвер као услуга
(СААС) за оценивање и анализу понашања
потрошача у областима оглашавања и маркетинга;
софтвер као услуга (СААС) у циљу праћења,
надгледања и извештавања о трендовима за потребе
оглашавања, маркетинга и промовисања; софтвер као
услуга (СААС) у циљу развоја технологије, податка
и аналитичких алата који су фокусирани на
оглашавање; софтвер као услуга (СААС) за потребе
оцењивања понашања потрошача; онлајн софтвер
који се не може преузимати са интернета за
куповину простора у медијима; онлајн софтвер који
се не може преузимати са интернета за креирање и
испоруку дигиталног садржаја и оглашавање путем
мрежа за глобалну комуникацију; онлајн софтвер
који се не може преузимати са интернета за
прилагођавања теме и изгледа дигиталног садржаја и
оглашавање.
(210) Ж- 2020-1647
(220) 29.09.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue
North, Seattle, Washington 98109, US
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 24.15.01; 24.15.08; 27.05.09
(591) црна и сива.
(511) 9 рачунарски софтвер који се може преузимати
са интернета за креирање и испоруку дигиталног
садржаја и оглашавање путем мрежа за глобалну
комуникацију; рачунарски софтвер који се може
преузимати са интернета, наиме, софтвер који
прикупља
преференце
корисника
у
циљу
прилагођавања теме и изгледа дигиталног садржаја и
оглашавања; рачунарски софтвер који се може
преузимати са интернета за праћење, надгледање и
извештавање о трендовима за потребе оглашавања,
маркетинга и промовисања; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за оценивање и
анализу понашања потрошача у областима
оглашавања и маркетинга; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за куповину
простора у медијима; рачунарски софтвер који се
може преузимати са интернета у циљу развоја
технологије, податка и аналитичких алата који су
фокусирани на оглашавање; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за потребе
оцењивања понашања потрошача; рачунарски
софтвер који се може преузимати са интернета за
прилагођавања теме и изгледа дигиталног садржаја и
оглашавање.
16 штампане ствари за оглашавање и промовисање,
наиме, штампани визуелни материјали у облику
информативне графике и промотивних материјала
који се продају другима за оглашавање и
промовисање роба и услуга других.
35 услуге оглашавања и маркетинга које пружају
средства друштвених медија и маркетинг на
интернет претраживачима; објављивање рекламних
текстова; анализа истраживања тржишта и података
о оглашавању у циљу пружање стратегија и увида за
оглашавање и маркетинг; стратешко планирање
пословања у областима односа са медијима,
истраживања
тржишта,
анализе
тржишта,
истраживања потрошача и спровођење испитивања о
пословању и истраживању тржишта; креирање,
писање, уређивање, објављивање и дистрибуција
рекламног
материјала,
укључујући
текстове,
визуелне материјала и садржаје; куповина простора у
медијима и услуге планирања, наиме, саветовање
клијената о изнајмљивању и куповини времена за
оглашавање и простора за оглашавање за испоруку
рекламних порука путем времена емитовања,
штампаног простора, унутрашњег простора, спољног
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Ж
простора или дигиталног простора; оглашавање на
отвореном; услуге оглашавања са плаћањем по клику;
припремање аудиовизуелних презентација за употребу
у оглашавању; продукција, постпродукција, уређивање,
објављивање и дистрибуција рекламних материјала у
форми кинематографских, видео и аудио дела;
пружање аналитике података у форми прикуплања и
анализе трендова и карактеристика куповина
потрошача за оптимизацију дигиталних понуда и
промоција; услуге агенција за односе са јавношћу;
изнајмљивање и куповина времена за оглашавање и
простора за оглашавање на свим средствима и
медијима за комуникацију за друге; оглашавање и
маркетинг; услуге агенција за оглашавање; услуге
дигиталног оглашавања; услуге онлајн оглашавања за
друге; управљање онлајн продајним местима за
продавце роба и/или услуга; развој концепата за
интернет
оглашавање;
производња
рекламних
материјала и реклама; саветовање у пословном
управљању у вези са стратегијом, маркетингом,
продајом, управљањем, дизајном производа нарочито
специјализовано за употребу аналитичких и
статистичких модела за разумевање и предвиђање
трендова и акцја потрошача, предузећа и тржишта.
41 образовне услуге, наиме, развијање курикулума
за друге у областима оглашавања и маркетинга.
42
пружање апликацијских услуга (АСП) које
садрже софтвер за употребу у креирању реклама за
друге; софтвер као услуга (СААС) за креирање и
испоруку дигиталног садржаја и оглашавање путем
мрежа за глобалну комуникацију; софтвер као услуга
(СААС), наиме, софтвер који прикупља преференце
корисника у циљу прилагођавања теме и изгледа
дигиталног садржаја и оглашавања; софтвер као
услуга (СААС) за праћење, надгледање и
извештавање о трендовима за потребе оглашавања,
маркетинга и промовисања; софтвер као услуга
(СААС) за оценивање и анализу понашања
потрошача у областима оглашавања и маркетинга;
софтвер као услуга (СААС) у циљу развоја
технологије, податка и аналитичких алата који су
фокусирани на оглашавање; софтвер као услуга
(СААС)
за
потребе
оцењивања
понашања
потрошача; онлајн софтвер који се не може
преузимати са интернета за куповину простора у
медијима; онлајн софтвер који се не може
преузимати са интернета за креирање и испоруку
дигиталног садржаја и оглашавање путем мрежа за
глобалну комуникацију; онлајн софтвер који се не
може преузимати са интернета за прилагођавања
теме и изгледа дигиталног садржаја и оглашавање.
(210) Ж- 2020-1648
(220) 29.09.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue
North, Seattle, Washington 98109, US
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 24.15.01; 24.15.08; 27.05.09; 29.01.02; 29.01.08
(591) наранџаста и црна
(511) 9 рачунарски софтвер који се може преузимати
са интернета за креирање и испоруку дигиталног
садржаја и оглашавање путем мрежа за глобалну
комуникацију; рачунарски софтвер који се може
преузимати са интернета, наиме, софтвер који
прикупља
преференце
корисника
у
циљу
прилагођавања теме и изгледа дигиталног садржаја и
оглашавања; рачунарски софтвер који се може
преузимати са интернета за праћење, надгледање и
извештавање о трендовима за потребе оглашавања,
маркетинга и промовисања; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за оценивање и
анализу понашања потрошача у областима
оглашавања и маркетинга; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за куповину
простора у медијима; рачунарски софтвер који се
може преузимати са интернета у циљу развоја
технологије, податка и аналитичких алата који су
фокусирани на оглашавање; рачунарски софтвер који
се може преузимати са интернета за потребе
оцењивања понашања потрошача; рачунарски
софтвер који се може преузимати са интернета за
прилагођавања теме и изгледа дигиталног садржаја и
оглашавање.
16 штампане ствари за оглашавање и промовисање,
наиме, штампани визуелни материјали у облику
информативне графике и промотивних материјала
који се продају другима за оглашавање и
промовисање роба и услуга других.
35 услуге оглашавања и маркетинга које пружају
средства друштвених медија и маркетинг на
интернет претраживачима; објављивање рекламних
текстова; анализа истраживања тржишта и података
о оглашавању у циљу пружање стратегија и увида за
оглашавање и маркетинг; стратешко планирање
пословања у областима односа са медијима,
истраживања
тржишта,
анализе
тржишта,
истраживања потрошача и спровођење испитивања о
пословању и истраживању тржишта; креирање,
писање, уређивање, објављивање и дистрибуција
рекламног
материјала,
укључујући
текстове,
визуелне материјала и садржаје; куповина простора у
медијима и услуге планирања, наиме, саветовање
клијената о изнајмљивању и куповини времена за
оглашавање и простора за оглашавање за испоруку
рекламних порука путем времена емитовања,
штампаног простора, унутрашњег простора, спољног
ЗИС / RS / IPO
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простора или дигиталног простора; оглашавање на
отвореном; услуге оглашавања са плаћањем по
клику; припремање аудиовизуелних презентација за
употребу
у
оглашавању;
продукција,
постпродукција,
уређивање,
објављивање
и
дистрибуција рекламних материјала у форми
кинематографских, видео и аудио дела; пружање
аналитике података у форми прикуплања и анализе
трендова и карактеристика куповина потрошача за
оптимизацију дигиталних понуда и промоција;
услуге
агенција
за
односе
са
јавношћу;
изнајмљивање и куповина времена за оглашавање и
простора за оглашавање на свим средствима и
медијима за комуникацију за друге; оглашавање и
маркетинг; услуге агенција за оглашавање; услуге
дигиталног оглашавања; услуге онлајн оглашавања
за друге; управљање онлајн продајним местима за
продавце роба и/или услуга; развој концепата за
интернет оглашавање; производња рекламних
материјала и реклама; саветовање у пословном
управљању у вези са стратегијом, маркетингом,
продајом,
управљањем,
дизајном
производа
нарочито специјализовано за употребу аналитичких
и статистичких модела за разумевање и предвиђање
трендова и акција потрошача, предузећа и тржишта.
41 образовне услуге, наиме, развијање курикулума
за друге у областима оглашавања и маркетинга.
42 пружање апликацијских услуга (АСП) које садрже
софтвер за употребу у креирању реклама за друге;
софтвер као услуга (СААС) за креирање и испоруку
дигиталног садржаја и оглашавање путем мрежа за
глобалну комуникацију; софтвер као услуга (СААС),
наиме, софтвер који прикупља преференце корисника у
циљу прилагођавања теме и изгледа дигиталног садржаја
и оглашавања; софтвер као услуга (СААС) за праћење,
надгледање и извештавање о трендовима за потребе
оглашавања, маркетинга и промовисања; софтвер као
услуга (СААС) за оценивање и анализу понашања
потрошача у областима оглашавања и маркетинга;
софтвер као услуга (СААС) у циљу развоја технологије,
податка и аналитичких алата који су фокусирани на
оглашавање; софтвер као услуга (СААС) за потребе
оцењивања понашања потрошача; онлајн софтвер који
се не може преузимати са интернета за куповину
простора у медијима; онлајн софтвер који се не може
преузимати са интернета за креирање и испоруку
дигиталног садржаја и оглашавање путем мрежа за
глобалну комуникацију; онлајн софтвер који се не може
преузимати са интернета за прилагођавања теме и
изгледа дигиталног садржаја и оглашавање.
(210) Ж- 2020-1733
(220) 08.10.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Милош Видуловић, Франца Јанкеа 5/22,
11070, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Адвокат Јелена Дрецун, Савска 33,
11000, Београд
(540)

(531) 01.03.01; 01.03.15; 06.01.04; 26.04.24; 27.01.11;
27.05.10; 27.05.24; 28.05.00
(511) 5 дезинфекциона средства.
29 месо; риба; живина и дивљач;месне прерађевине;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови; компоти; јаја; млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
33 алкохолна пића.
(210) Ж- 2020-1769
(220) 14.10.2020.
(442) 17.02.2021
(731) KRAŠ, PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.,
Ravnice 48, 10000, Zagreb, HR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 24.01.15; 24.17.02; 25.01.10; 25.01.25; 25.07.20;
26.11.09; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.14
(591) светло браон, тамно браон, беж, црвена, бордо,
златна, бела, жута.
(511) 30 нугат са бадемом.
(210) Ж- 2020-1876
(220) 26.10.2020.
(442) 17.02.2021
(731) NIT NSAD DOO NOVI SAD, Стефана
првовенчаног 9, 21000, Нови Сад, RS
(740) Биљана Краљ Радин, адвокат, Булевар
ослобођења 94, 21000, Нови Сад

29

Гласник интелектуалне својине 2021/2a
Intellectual Property Gazette 2021/2a

Ж
(540)

(531) 01.15.09; 01.15.23; 05.07.03; 08.01.19; 08.01.22;
19.03.05; 27.05.03; 29.01.15
(591) жута, бела, црна, црвена, плава, браон.
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
лепкови за канцеларијске и кућне потребе; материјал за
цртање и материјали за уметнике; кичице; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
25
одећа; обућа; покривала за главу.
30
какао; пиринач; кондиторски производи, а
нарочито какао табла са експандираном рижом.
(210) Ж- 2020-1905
(220) 30.10.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Сузана Топаловић, предузетник Самостална
угоститељска радња CICIBELO, Занатлијска 14,
Шабац, RS
(540)

(531) 01.11.08; 26.01.13; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.03;
27.05.09; 27.05.24
(511) 29 обрада свих врста меса припремљеног за
роштиљ; роштиљ месо за ћевапчиће и пљескавице;
прерађено пилеће месо нарочито пилећи филе,
пилећи батак, пилећа џигерица; прерађено свињско
месо нарочито свињски филе; роштиљске кобасице;
димљена вешалица; свињски врат; ражљићи.
30
посластице;
колачи;
палачинке.
43 услуге обезбеђења хране и пића.
(210) Ж- 2020-1952
(220) 05.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ZELENO ITO NEMET DOO za proizvodnju ostalih
prehrambenih proizvoda I dodataka ishrani, , Палић, RS
30

(540)

(531) 26.11.06; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.03
(591) CMYK-тамно зелена (80-35-100-15), светло
зелена (60-0-100-0), сива (0-0-0-20).
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2020-1953
(220) 06.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Tami-trade doo Nis, Дурмиторска прилаз 1,
18000, Ниш, RS
(540)

(531) 27.05.03; 27.05.10; 29.01.07
(591) R100; G52; B49; R205;G180;B114
(511) 43
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(210) Ж- 2020-1971
(220) 05.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ZELENO ŽITO NEMET DOO ZA
PROIZVODNJU OSTALIH PREHRAMBENIH
PROIZVODA I DODATAKA ISHRANI PALIĆ, ,
Палић, RS
(540)

(531) 01.15.15; 01.15.23; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.09; 29.01.03
(591) зелена, бела.
ЗИС / RS / IPO
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(511) 5
лиофилизовани зелени сок од спелте.
30 замрзнути сок од спелте; замрзнути сок од јечма.
(210) Ж- 2020-2003
(220) 17.11.2020.
(442) 17.02.2021
(300) 35236 25.08.2020. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TAIRO
(511) 34 жичани вапоризатори за електронске цигарете и
електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или
прерађен; дувански производи укључујући цигаре,
цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван за
луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус
(дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску
употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле,
џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се користе за
загревање цигарета или дувана у циљу ослобађања
аеросола који садржи никотин за инхалацију; течни
никотински раствори за употребу у електронским
цигаретама; електронски уређаји за пушење; електронске
цигарете; електронске цигарете као замена за
традиционалне цигарете; електронски уређаји који садрже
аеросол за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван; артикли за
пушаче електронских цигарета; делови и опрема за
наведене производе из класе 34; уређаји за гашење
цигарета и цигара које се загревају и дуванских штапића
који се загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2020-2007
(220) 18.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) NAKY'S d.o.o., Студентска 29, Подгорица, ME
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд
(540)

Ж
(531) 08.07.10; 25.01.19; 26.04.18; 26.07.11; 26.11.09;
27.01.12; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута, црна.
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; припремљена јела од меса; сир; јогурт
и други млечни производи на бази јогурта; уља и
масти за исхрану.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје меса, рибе, живине и
дивљачи; месних прерађевина; припремљених јела
од меса; сира; јогурта и других млечних производа
на бази јогурта; уља и масти за исхрану.
43 обезбеђивање хране и пића; услуге кафића,
кафетерија и ресторана; услуге покретних ресторана;
услуге ресторана брзе хране; услуге ресторана са
кућном доставом; услуге хране и пића за понети.
(210) Ж- 2020-2008
(220) 18.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) KRIČKOVIĆ DOO NOVI SAD, Бранка Бајића
60 спрат1, стан 7, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Богдан Миленковић, Краљице
Наталије 23а/11, 11000, Београд
(540)

(531) 11.01.03; 26.11.07; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) 29 месо; живина; дивљач; храна од меса; месне
прерађевине; обрада меса; прављење кобасица,
шунки, салама и других сухомеснатих и
деликатесних производа од меса.
43 кетеринг хране; кафитерије; кафићи; ресторани;
ресторани за самопослуживање; снек барови; услуге
барова.
(210) Ж- 2020-2044
(220) 23.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

OSPEN
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(511) 5
фармацеутски препарати за људску
употребу, наиме антибиотици.
(210) Ж- 2020-2046
(220) 24.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи
Шандора 25, 23315, Банатска Топола, RS
(740) Адвокат Александра Седлар, Данила Киша
8/19, 21 000, Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 11.03.04; 27.03.11;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.07
(591) бела и црна
(511) 30 напици од чаја
(210) Ж- 2020-2047
(220) 24.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Љубица Томић, булевар краља Александра 68,
Београд, 11000, RS
(740) Предраг Гроза, Царице Милице 3,
11000, Београд
(540)
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35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; саветодавне
услуге у пословном управљању; консултације у вези
са професионалним организовањем.
36
осигурање; финансијски послови; новчани
(монетерни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; припрема,
организовање и вођење семинара и конференција;
припрема и вођење радионица.
42 научне и технолошке услуге и истраживање и
пројектовање у вези наведених услуга; услуге
индустријске анализе и истраживања; пројектовање
и развој компјутерског хардевра и софтвера.
45 правне услуге; адвокатске услуге; парничне услуге;
услуге арбитраже; услуге медијације; услуге мирног
решавања спорова; истраживање у правним стварима;
давање стручних правних мишљења; правно саветовање
и заступање пред судовима и другим надлежним
органима и телима; услуге писања и припреме правних
аката и докумената; правне услуге у вези са ауторским
правима; правне услуге у вези са правима интелектуалне
својине; лиценцирање рачунарских софтвера (правне
услуге); регистрација имена домена (правне услуге);
правне услуге у областима статусног и корпоративног
права; правне услуге у области привредног права;
праћење права интелектуалне својине за правно
саветодавне сврхе; консултације о интелектуалној
својини; правне услуге у вези са франшизама; правне
услуге у вези са непокретностима; правне услуге у
области радног права; правне услуге и саветовање у вези
са страним инвестицијама и подстицајним средствима;
правне услуге и саветовање у вези са регулаторним
питањима; правне услуге у областима заштите
конкуренције и заштите потрошача; правне услуге у
области јавних набавки; правне услуге у областима
телекомуникација и медија; правне услуге и саветовање
у вези са приватношћу и заштитом података.
(210) Ж- 2020-2048
(220) 24.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Дарко Савић, Отона Жупанчића 29/16,
11070, Нови Београд, RS
(740) Драган Томић, Крунска 41/19, Београд
(540)

(531) 26.04.04; 26.04.08; 26.04.11; 26.04.18; 26.07.15;
26.11.08; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.15
(591) тамно плава, розе, светло плава,жута.
(511) 16 штампане ствари; канцеларијски материјал;
канцеларијски
прибор
(изузев
намештаја);
материјали за обуку и наставу (изузев апарата);
хартија; картон и производи од њих; брошуре;
флајери.
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(531) 26.04.04; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.17; 27.07.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена-Pantone 185c, бела.
(511) 25 бициклистичка одећа; бандана мараме;
блузе, кошуље; боди [женско рубље]; визири,
штитници од сунца као покривала за главу; визири
на капама; виндјакне; водоотпорна одећа; готова,
конфекцијска одећа; грејачи ногу; грејачи за врат;
дресови [одећа]; женске чарапе; заштитне мајце за
водене спортове [rash guards];jaкнe [одећа]; кабанице
[одећа]; капе; капе за купање; кратке чарапе; купаће
гаће; мајице; мале капе уз главу; мараме за главу;
мараме, шалови; обућа; одећа за купање; одећа за
плажу; покривала за главу; сокне које упијају зној;
траке за главу [одећа]; хеланке [панталоне]; чизме за
спортове;
штитници
за
уши
[одећа].
35 циљни маркетинг; услуге односа са јавношћу;
услуге односа са медијима; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламирање преко телевизије;
рекламирање преко плаката; рекламирање на радију;
пружање корисничких прегледа у комерцијалне или
рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; производња
рекламних филмова; промоција продаје за друге;
промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских догађаја.
41 мерење времена на спортским догађајима; обука
[тренирање]; организовање и вођење радионица
[обука]; организовање спортских такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; снабдевање опремом за рекреацију;
услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге
спортских објеката; услуге спортских кампова;
физичко васпитање; фотографисање; фотографске
репортаже.
(210) Ж- 2020-2051
(220) 20.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PUTP SITOPLAST DOO, Иве Лоле Рибара 92,
Ратково, RS
(540)

(531) 14.07.06; 15.01.01; 15.01.07; 20.05.25; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црвена, црна.
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(511) 16 штампане ствари (папирне етикете, фолија,
алуминијумски поклопци, полиетиленска амбалажа,
натрон кесе); вреће за паковање од папира и
пластике.
40 услуге штампања.
(210) Ж- 2020-2052
(220) 25.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) NARANČA d.o.o., Браће Радовановић 21а,
11000, Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд
(540)

(531) 05.07.11; 11.03.04; 24.17.02; 28.05.00; 29.01.01;
29.01.08
(591) наранџаста, црна.
(511) 30 кафа, чај, какао и замена кафе; капсуле кафе,
напуњене; ароме за кафу; пића на бази кафе са млеком;
напици од чаја; ледени чај; брашно и производи од
житарица; житарице припремљене за људску
конзумацију; тестенина; шпагети; готова јела са
тестенином; хлеб, пецива и кондиторски производи;
слаткиши; кроасани; колачи; палачинке; пите; тортиље;
пице; грицкалице на бази житарица; плочице од
житарица; грицкалице на бази пиринча; корнфлекс;
пудинг; чоколада; пића на бази чоколаде; пића на бази
какаоа; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
сендвичи; тортиље; шећер, мед, меласа; додаци јелима,
зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и
други
додаци јелу;
лед
[замрзнута
вода].
41 услуге дискотека и ноћних клубова; услуге
планирања и вођења забава; пружање караоке
услуга; клубске услуге; организовање и спровођење
концерата; услуге забављача; услуге диск џокеја;
вођење образовних курсева; организовање и вођење
радионица [обука]; припрема и вођење семинара;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; игре на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге агенција за продају
карата [разонода].
43 обезбеђивање хране и пића; кетеринг хране и
пића; услуге кафића, кафетерија и ресторана; услуге
бистроа; услуге барова и коктел барова; услуге снекбарови; услуге винског бара; услуге пивница; услуге
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ресторана са кућном доставом; припрема и достава
хране и пића за коктел забаве; услуге хране и пића за
понети; пицерије; декорисање хране; декорисање
колача; информације и савети у вези са
припремањем оброка; услуге оцењивања ресторана и
барова; пружање услуга онлајн рецензија ресторана
и хотела; услуге привременог смештаја; резервација
привременог смештаја у хотелима и пансионима.
(210) Ж- 2020-2054
(220) 25.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) VLMDMC DOO Vojka, Браће Кочијашевић
116, Војка-Стара Пазова, RS
(740) Адвокат Дејан Дубајић, Радничка 7/3, Нови Сад
(540)

(531) 10.03.11; 24.17.20; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела, зелена.
(511) 35 рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; презентација робе; ажурирање
огласних материјала; дистрибуција узорака; услуге
продаје путем лицитације; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; рекламирање; рекламирање на
радију; рекламирање преко телевизије; услуге
рекламних агенција; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; изнајмљивање
огласног простора; промоција продаје за друге;
рекламирање слањем наруџбеница; прикупљање
информација у компјутерске базе података;
системација информација у компјутерским базама
података; 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;
изнајмљивање аутомата за продају; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
административна обрада наруџбеница за куповину;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; писање рекламних текстова;
прикупљање
статистичких
података;
услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
производња рекламних филмова; маркетинг; услуге
малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
34
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хигијенских препарата и медицинског материјала;
изнајмљивање
продајних
штандова;
услуге
посредовања
у
трговини;
преговарање
и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; пружање пословних информација
путем Интернет странице; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга; развој
концепта оглашавања; изнајмљивање билборда
[паноа за рекламирање]; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; регистровање писане комуникације и
података; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорских догађаја; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; циљни
маркетинг; оглашавање на отвореном.
39 превоз аутомобилом; превоз камионом; услуге
превоза робе тегљачем; паковање робе; испорука
робе; складиштење робе; изнајмљивање складишта;
транспортне услуге; курирске услуге [достава
пошиљки или робе]; умотавање, амбалажирање,
робе; достава робе наручене поштом; паковање
поклона; допуњавање аутомата за продају.
(210) Ж- 2020-2055
(220) 25.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) VLMDMC DOO Vojka, Браће Кочијашевић
116, Војка-Стара Пазова, RS
(740) Адвокат Дејан Дубајић, Радничка 7/3, Нови Сад
(540)

(531) 10.03.11; 24.17.20; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна, бела, зелена.
(511) 35 рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; презентација робе; ажурирање
огласних материјала; дистрибуција узорака; услуге
продаје путем лицитације; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; рекламирање; рекламирање на
радију; рекламирање преко телевизије; услуге
рекламних агенција; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; изнајмљивање
огласног простора; промоција продаје за друге;
рекламирање слањем наруџбеница; прикупљање
информација у компјутерске базе података;
системација информација у компјутерским базама
података; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи;
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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; изнајмљивање аутомата за продају;
презентација производа путем средстава комуникације, у
сврху продаје на мало; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
административна обрада наруџбеница за куповину;
комерцијална администрација за лиценце роба и услуга
трећих лица; писање рекламних текстова; прикупљање
статистичких података; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; производња рекламних
филмова; маркетинг; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских и хигијенских препарата и медицинског
материјала; изнајмљивање продајних штандова; услуге
посредовања у трговини; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
пружање пословних информација путем Интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене
или намене оглашавања; регистровање писане
комуникације и података; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорских догађаја; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских препарата и
медицинског материјала; циљни маркетинг; оглашавање
на отвореном.
39 превоз аутомобилом; превоз камионом; услуге
превоза робе тегљачем; паковање робе; испорука
робе; складиштење робе; изнајмљивање складишта;
транспортне услуге; курирске услуге [достава
пошиљки или робе]; умотавање, амбалажирање,
робе; достава робе наручене поштом; паковање
поклона; допуњавање аутомата за продају.
(210) Ж- 2020-2056
(220) 25.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd., No.67
Dashi Road, Fotang Town, Yiwu City,, Zhejiang, CN
(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића
3, 11040, Београд
(540)

Ж
(511) 3
парфеми; есенцијална уља; козметика;
марамице натопљене препаратом за чишћење;
средства за чишћење руку (препарати за чишћење
руку); шампони; лосиони за купање; ружеви за усне;
пудери за шминкање; лосиони за тело; креме за лице;
сенке за очи; средства за чишћење лица; козметичке
маске; препарати за прање.
(210) Ж- 2020-2058
(220) 25.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) HUPA DOO BAČKA TOPOLA, Карађорђева 6,
24300, Бачка Топола, RS
(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) тиркизна, бела
(511) 9 заштитни визири за лице, осим у медицинске
сврхе; модне наочаре; заштитни визири и маске за лице
са заштитничким својством за ношење у друштву и/или
на отвореним просторима; заштитне маске; маске за
прашину; маске против загађења ради заштите дисајних
органа; маске за заштиту од честица; заштитне маске за
употребу у пољопривреди; заштитне маске за употребу
са аеросолима.
10 заштитне медицинске маске; маске за лице за
медицинску употребу; заштитне маске за лице за
медицинску употребу; медицинске маске; хируршке
маске; санитарне маске за спречава ње уласка
прашине у медицинске сврхе; маске које штите од
честица; маске које штите од полена; маске за
заштиту од поленске грознице; антиалергијске маске;
маске за заштиту од вируса; маске за заштиту од
грипа; заштитна одела.
(210) Ж- 2020-2059
(220) 25.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР
ДОО БЕОГРАД, Цара Лазара 5а, 11000, Београд, RS
(740) Душан Стојменовић, адвокат, Зрењанински пут
43ј/10, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.07; 27.05.22
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Ж
(531) 16.01.05; 26.01.18; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.05;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, љубичаста, бела.
(511) 16
проспекти; приручници; формулари
(штампани);
штампане
публикације.
41 издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава, обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке; органозовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; припремање и
вођење радионица (обука); електронско издаваштво;
подучавање.
42 рачунарско програмирање; софтвери у виду
сервиса (СааС).
(210) Ж- 2020-2061
(220) 24.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona I peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2020-2063
(220) 26.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) 3 STARS PHARMA DOO BEOGRAD,
Таковска 13, 11000, Београд, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

PRO Kryon
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2020-2064
(220) 26.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000, Београд
(540)

ENRAPTA
(511) 1 производи за биолошку контролу; нарочито
феромони; пољопривредни хемијски препарати који
се користе као стимуланси инсеката, за превлачење
или одбијање штеточина.

(531) 02.09.01; 07.01.08; 07.01.09; 08.01.14; 08.01.19;
08.01.22; 08.01.23; 09.01.10; 26.01.18; 27.05.13;
29.01.15
(591) црвена, тамно црвена, бордо, браон, жута,
наранџаста, бела, црна, сива, беж.
(511) 30
слаткиши; кекс; чоколаде; медењаци;
бомбоне; пенасти производи.
(210) Ж- 2020-2062
(220) 26.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) 3 STARS PHARMA DOO BEOGRAD,
Таковска 13, 11000, Београд, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-2065
(220) 25.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића
67/17, 11070, Нови Београд, RS
(540)

CHARLOTTE
(511) 5 пестициди; хербицид у пољопривреди.
(210) Ж- 2020-2083
(220) 27.11.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Jiaodong South Road
48, Jiaozuo, Henan, CN
(740) Адвокат Бојана Веселиновић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

Tocorelax forte
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
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(531) 26.11.09; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.17
(511) 12
аутомобилске гуме; спољни омотачи
пнеуматских гума; гуме за точкове возила; газишта
за протектирање гума; пнеуматске гуме; унутрашње
гуме за пнеуматике; тврде гуме за точкове возила;
лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих
гума; пена за пнеуматике; ексери за гуме.

Ж
(210) Ж- 2020-2101
(220) 02.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Милош Белчевић, Рујанска 54, 31315, Златибор, RS
(540)

(210) Ж- 2020-2098
(220) 02.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б. , Београд-Земун, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

SOLUGAL
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива
за земљу и супстрате; ђубрива за употребу у
пољопривреди.
(210) Ж- 2020-2099
(220) 02.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

LACERTUS
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива
за земљу и супстрате; ђубрива за употребу у
пољопривреди.
(210) Ж- 2020-2100
(220) 02.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

UTRISHA
(511) 1 хемијска средства која се употребљавају у
пољопривреди, нарочито стимулатори раста биља;
препарати за исхрану биља; микроорганизми или
споре за заштиту биља; регулатори раста биља,
укључујући биостимулансе, феромоне и хемијска
средства за употребу у пољопривреди, хортикултури
и шумарству, ђубрива.

ЗИС / RS / IPO

(531) 24.15.21; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, бела.
(511) 35
пословна испитивања; пословна
истраживања; пословне процене; консултације у
пословном управљању; помоћ у пословном или
индустријском управљању; помоћ у пословном
управљању; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање хотелима; пружање комерцијалних и
пословних контакт информација; услуге агенција за
пружање пословних информација; пружа ње
пословних информација путем Интернет странице;
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске пројекте; компјутерско управљање
подацима; саветодавне услуге у пословном
управљању; истраживање тржишта; услуге праћења
тржишта; професионалне пословне консултације;
консултације у вези са избором особља;
консултације у вези са пословним организовањем.
41 електронско издаваштво; издавање књига; издавање
текстова, осим рекламних текстова; настава, обука;
обука [тренирање]; онлајн издавање електронских књига
и часописа; организовање и вођење конгреса;
организовање и вођење конференција; организовање и
вођење образовних форума уживо; организовање и
вођење радионица [обука]; писање текстова;
подучавање; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема и
вођење симпозијума; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком]; пружа
ње услуга у области образовања; услуге омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге преводиоца; услуге професионалне
преквалификације; учење на даљину.
42 развој рачунарских платформи; истраживање и
развој нових производа за друге; научна
истраживања; платформа као услуга [ПааС]; софтвер
у виду сервиса [СааС].
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Ж
(210) Ж- 2020-2102
(220) 02.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Kolmex, Стефана Стратимировића 11/49,
26000, Панчево, RS
(540)

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2020-2107
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

Karpo
(511) 1 ђубрива, нарочито микробиолошка ђубрива
за стимулацију раста.
(531) 26.01.06; 27.05.01; 29.01.04
(591) плава.
(511) 15
бубњеви као музички инструменти;
бубњеви, музички инструменти; електрични и
електронски музички инструменти; електрични
музички
инструменти;
електронски
музички
инструменти; ритам машине; роботизовани бубњеви.
(210) Ж- 2020-2106
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(300) 35230 25.08.2020. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

SILU
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се
користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи

38

(210) Ж- 2020-2108
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

Rizol za soju
(511) 1 ђубрива, нарочито микробиолошка органска
ђубрива за инокулацију семена соје.
(210) Ж- 2020-2109
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

NIKA FERT
(511) 1 ђубрива, нарочито минерална.
(210) Ж- 2020-2110
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

Fuzarix
(511) 5 пестициди, наиме биопестициди.
(210) Ж- 2020-2111
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

Unistart
(511) 1 ђубрива, нарочито микробиолошка ђубрива.
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(210) Ж- 2020-2112
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

Ж
(540)

Uni-max
(511) 1 ђубрива, нарочито микробиолошка ђубрива.
(210) Ж- 2020-2113
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.11.02; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.01; 29.01.03
(591) бела, зелена, наранџаста.
(511) 1 ђубрива, нарочито микробиолошка ђубрива.
(210) Ж- 2020-2114
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 29.01.03
(591) бела, тамно зелена, светло зелена.
(511) 1 ђубрива, нарочито микробиолошка ђубрива
за стимулацију раста.
(210) Ж- 2020-2116
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

(531) 05.07.02; 26.11.09; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.04
(591) бела, плава, жута.
(511) 5 пестициди, наиме биопестициди.
(210) Ж- 2020-2117
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
(540)

(531) 05.01.11; 05.01.16; 26.01.15; 26.01.19; 26.01.20;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.15
(591) бела, црна, зелена, браон, драп.
(511) 1 ђубрива, нарочито микробиолошка ђубрива.

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.13; 29.01.03
(591) бела, зелена.
(511) 1 ђубрива; нарочито микробиолошка органска
ђубрива за инокулацију семена соје.

(210) Ж- 2020-2115
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS

(210) Ж- 2020-2118
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун, RS
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(540)

(531) 05.07.13; 27.03.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06
(591) бела, црвена, зелена.
(511) 1 ђубрива; нарочито микробиолошка ђубрива
за стимулацију раста.
(210) Ж- 2020-2119
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) VAMA d.o.o., Јове Илића 54, 11000, Београд, RS
(540)

OLIGO BALANS
(511) 5
дијететске супстанце; хомогенизовани
хранљиви препарати и дијететска храна; дијететске
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(210) Ж- 2020-2120
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) VAMA d.o.o., Јове Илића 54, 11000, Београд, RS
(540)

LIPOAKTIV
(511) 5
дијететске супстанце; хомогенизовани
хранљиви препарати и дијететска храна; дијететске
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(210) Ж- 2020-2125
(220) 03.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) IMG MANAGEMENT s.r.o., Průmyslová 798,
391 02 Planá nad Lužnicí, CZ
(740) Advokat Bojana Veselinović, Zmaj Jovina 8 - 10,
11000, Beograd
(540)

(511) 17
Пластичне материје, полупрерађене;
пластични материјали за пуњење; полупрерађене
термопластичне полимерске смоле за употребу у
производњи; полупрерађени пластични производи
који се користе у производњи; екструдирана
пластика у облику блокова за употребу у
производњи; екструдирана пластика у облику
листова за употребу у производњи; екструдирана
пластика у облику округлих шипки за употребу у
производњи; екструдирана пластика у облику пелета
за употребу у производњи; екструдирана пластика у
облику цеви за употребу у производњи; изолациони
материјали; заптивачи; заптивни материјали;
производи за заптивање
35 Оглашавање; услуге пословног посредовања и
саветовања у области продаје производа; услуге
посредовања у трговини; услуге пословног
управљања и консултација; консултантске и
саветодавне услуге које се односе на пословно
управљање; консултације у пословном управљању;
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
организовањем пословања
39 Превоз аутомобилом; логистичке услуге у вези
превоза [транспортна логистика]; услуге агенција за
шпедицију;
шпедиција;
услуге
међународне
прекоокеанске
шпедиције;
посредовање
код
транспорта и превоза робе; посредовање у
транспорту; посредовање у транспорту терета;
превоз
робе;
изнајмљивање
контејнера
за
складиштење; изнајмљивање камиона; обезбеђивање
паркинг простора; изнајмљивање гаража и паркинг
места; шлеповање возила.
40 Обрађивање материјала од пластике, дрвета,
калцијум карбоната, минерала,
текстила
и
алуминијума обликовање пластичних материјала;
обрада и прерада пластичних материјала; обрада
пластичних материјала и пружање повезаних
информација
43 Привремени смештај; резервисање привременог
смештаја; услуге хотелског смештаја; услуге
ресторана
(210) Ж- 2020-2126
(220) 04.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PROMENTER INTERNATIONAL DOO
BEOGRAD OGRANAK DINGDONG, Јурија
Гагарина 93а, Нови Београд, RS
(740) Јелена Слишковић, 16. октобар 21, Миријево
(540)

(531) 25.07.21; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.18; 26.11.08;
27.05.17; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.04
(591) Плава, жута

40
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(531) 15.09.11; 26.11.22; 27.01.13; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) тамно плава, љубичаста, розе, црвена,
наранџаста, жута, зелена, плава, црна, бела.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-2137
(220) 01.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. ШАБАЦ,
Крсмановача б.б., Шабац, RS
(540)

Ж
35 услуге промета, трговине на велико и мало
млеком и млечним производима, нарочито млеком,
јогуртом, маслацем, маргарином, кефиром, напицима
од млека у којима млеко преовлађује, намазним
сиревима, белим меким сиревима, полутврдим
сиревима, млеком у праху.
40 услуге прераде млека и услуге производње млека
и млечних производа, јогурта, маслаца. маргарина,
кефира, напитака од млека у којима млеко
преовлађује, намазних сирева, белих меки х сирева,
полутврдих сирева, млека у праху; за друга лица по
наруџбини или спецификацији.
(210) Ж- 2020-2139
(220) 01.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. ШАБАЦ,
Крсмановача б.б., Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.13; 05.03.06; 05.03.15; 05.07.14;
05.07.22; 09.01.07; 19.07.01; 25.01.06; 26.02.01;
27.05.01; 29.01.15
(591) наранџаста, зелена, тегет, црвена, бела.
(511) 29 воћни јогурт кајсја.
(210) Ж- 2020-2138
(220) 01.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. ШАБАЦ,
Крсмановача б.б., Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.13; 05.03.06; 05.03.15; 05.07.16;
09.01.07; 19.07.01; 25.01.06; 26.02.01; 27.05.01;
29.01.15
(591) бордо, црвена, тегет, зелена, бела.
(511) 29 воћни јогурт вишња.
(210) Ж- 2020-2140
(220) 01.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. ШАБАЦ,
Крсмановача б.б., Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.13; 25.01.06; 25.01.15; 26.02.01;
27.01.12; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, тегет, бела.
(511) 29 млеко и млечни производи, нарочито млеко;
југурт; маслац; маргарин; кефир; напици од млека у
којима млеко преовлађује; намазни сиреви; бели
меки сиреви; полутврди сиреви; млеко у праху.
ЗИС / RS / IPO
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(531) 03.04.02; 03.04.13; 05.03.06; 05.03.15; 05.07.08;
09.01.07; 25.01.06; 26.02.01; 27.05.01; 29.01.15
(591) црвена, тегет, зелена, бела.
(511) 29 воћни јогурт јагода.
(210) Ж- 2020-2147
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ASAP International Sdn Bhd, No.1 Jalan Sitar
33/6, Seksyen 33, 40400, Shah Alam, Selangor, MY
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,
11090, Београд
(540)

ASAP
(511) 9 специјална одећа за лабораторије; филтери за
респираторне маске; рукавице за заштиту од несрећа;
једнократне пластичне рукавице за употребу у
лабораторијама; једнократне рукавице од латекса за
употребу у лабораторијама; рукавице за заштиту од
рендгенских зрака за индустријску употребу; маске
за заштиту од прашине; маске које спречавају продор
прашине; заштитне маске.
10 рукавице од латекса за медицинску употребу;
једнократне рукавице за медицинску употребу;
рукавице за медицинску употребу; рукавице од
латекса за употребу у хирургији; једнократне
рукавице за употребу у хирургији; рукавице за
употребу у хирургији; рукавице од латекса за
зубарску употребу; једнократне рукавице за зубарску
употребу; рукавице за зубарску употребу; рукавице
за ветеринарску употребу; рукавице за медицинске
прегледе; маске које користи медицинско особље;
хигијенске маске за употребу у медицини;
респираторне маске за употребу у медицини;
хируршке маске; хигијенске маске за изолацију
прашине за употребу у медицини; хируршке капе;
зубарске капе; медицинске хаљине; хаљине за
преглед пацијената; хируршке хаљине; визири за
употребу у медицини; визири за употребу у
хирургији; штитници за очи за употребу у медицини;
штитници за очи за употребу у хирургији; навлаке за
обућу за употребу у медицини; заштитне капице за
косу које носи медицинско особље.
21 гумене рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице од нитрила за употребу у домаћинству;
пластичне рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице од латекса за употребу у домаћинству;
једнократне рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице за негу животиња; рукавице за баштованство;
памучне рукавице за употребу у домаћинству.
(210) Ж- 2020-2149
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
Београд, RS

42

(540)

QUICK 5% EC
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2020-2157
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10,
Dolní Mĕcholupy, CZ
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

PRINDAMLO
(511) 5 лекови; фармацеутски препарати за хуману
употребу.
(210) Ж- 2020-2158
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Apatinska Pivara d.o.o., Трг ослобођења 5,
25260, Апатин, RS
(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

APA KVASTER
(511) 32
безалкохолна пића на бази слада;
безалкохолна пића.
(210) Ж- 2020-2159
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PlusPlus d.o.o., Булевар Михајла Пупина 10а,
11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.24; 03.05.01; 03.05.24;
03.07.15; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11
(511) 24 одећа за кућне љубимце.
28 играчке за псе.
31 храна за кућне љубимце.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/2a
Intellectual Property Gazette 2021/2a
(210) Ж- 2020-2160
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

SUNGLOW MIX
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се
користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2020-2161
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) 3 STARS PHARMA DOO BEOGRAD,
Takovska 13, 11000, Beograd, RS
(740) Marko Belančić, advokat, Karađorđev trg 11,
11080, Beograd
(540)

Ж
(740) Marko Belančić, advokat, Karađorđev trg 11,
11080, Beograd
(540)

RELIA
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2020-2163
(220) 08.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) DRUŠTVO ZA KONSALTING I
PROJEKTOVANJE NATURA ECO DOO ČAČAK,
Драгише Мишовића 169, 32000, Чачак, RS
(740) Адвокат Сања Буквић, Македонска 44,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.09; 27.01.25; 27.05.17; 27.05.21
(511) 7 3Д штампачи.
16
штампане ствари; графичке репродукције;
цртежи; скице; планови, пројекти.
36
управљање
непокретностима;управљање
стамбеним зградама.
37 конструисање.
40 услуга 3Д штампања за друге.
42 грађевинско пројектовање.
(210) Ж- 2020-2164
(220) 08.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) MAKPHARM DOO, Folnegovićeva 1/A,
10 000, Zagreb, HR
(740) Адвокат Дарко Д. Чорић, Краљице Наталије 68,
11 000, Београд
(540)

HYPLAQUIN

CEPRONIL

(511) 5 лекови за лечење лупуса; лекови за лечење
дерматолошких стања; лекови за лечење артритиса.

(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.

(210) Ж- 2020-2165
(220) 08.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

(210) Ж- 2020-2162
(220) 07.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) 3 STARS PHARMA DOO BEOGRAD,
Takovska 13, 11000, Beograd, RS
ЗИС / RS / IPO
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(511) 32 аперитиви, безалкохолни; ароматизована вода;
ароматизована минерална вода; безалкохолна пића;
безалкохолна пића са укусом воћа; безалкохолни воћни
екстракти; безалкохолни воћни напици; безалкохолни
газирани напици од воћног сока; безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
концентрисани воћни сирупи; безалкохолни напици;
безалкохолни сирупи; вода за пиће; воде [пића]; воћни
коктели, безалкохолни; воћни концентрати за
производњу напитака; воћни напици; воћни напици и
воћни сокови; воћни нектар [безалкохолни]; воћни
сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода;
газирана минерална вода; газирани воћни сокови;
енергетска пића; коктели, безалкохолни; напици са
укусом воћа; тоник.
33 алкохолна пића; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; алкохолне мешавине
за коктеле; алкохолни воћни коктели; алкохолни
екстракти; алкохолни напици од воћа; алкохолни
препарати за прављење напитака; амерички виски;
аперитиви; аперитиви на бази вина; аперитиви на бази
дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази
жестоких пића; аперитивна вина; апсинт; армањак;
биљни ликери; битери [горка алкохолна пића]; бренди;
бренди од трешања; бурбон; вино; виски; водка; воћни
екстракти, алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна
пића - битери; горки алкохолни аперитиви; готови
алкохолни коктели; десертна вина; дестилована
алкохолна пића на бази житарица; дестилована жестока
пића; дестилована пића; дигестиви [ликери и жестока
пића]; екстракти жестоких алкохолних пића; жестока
алкохолна пића [дестилована]; жестока пића; жестока
пића с укусима [алкохолна пића]; јабуковача; киршч,
вишњевача; коктели; коњак; крем ликери; крушковача;
кувано вино; ликери; ликер који садржи биљне
екстракте; медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила;
узо; џин; шампањац; шери.
(210) Ж- 2020-2166
(220) 08.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,
24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

SELENINA SUZA
(511) 32 аперитиви, безалкохолни; ароматизована
вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна
пића; безалкохолна пића са укусом воћа;
безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни
напици; безалкохолни газирани напици од воћног
сока; безалкохолни концентрати за прављење
напитака; безалкохолни концентрисани воћни сирупи;
безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; вода за

44

пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни; воћни
концентрати за производњу напитака; воћни напици;
воћни напици и воћни сокови; воћни нектар
[безалкохолни]; воћни сокови; газирана безалкохолна
пића; газирана вода; газирана минерална вода; газирани
воћни сокови; енергетска пића; коктели, безалкохолни;
напици са укусом воћа; тоник.
33 алкохолна пића; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; алкохолне
мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели;
алкохолни екстракти; алкохолни напици од воћа;
алкохолни препарати за прављење напитака;
амерички виски; аперитиви; аперитиви на бази вина;
аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића;
аперитиви на бази жестоких пића; аперитивна вина;
апсинт; армањак; биљни ликери; битери [горка
алкохолна пића]; бренди; бренди од трешања;
бурбон; вино; виски; водка; воћни екстракти,
алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна пића битери; горки алкохолни аперитиви; готови
алкохолни коктели; десертна вина; дестилована
алкохолна пића на бази житарица; дестилована
жестока пића; дестилована пића; дигестиви [ликери
и жестока пића]; екстракти жестоких алкохолних
пића; жестока алкохолна пића [дестилована];
жестока пића; жестока пића с укусима [алкохолна
пића]; јабуковача; киршч, вишњевача; коктели;
коњак; крем ликери; крушковача; кувано вино;
ликери; ликер који садржи биљне екстракте;
медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила; узо;
џин; шампањац; шери.
(210) Ж- 2020-2167
(220) 04.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Procaffe d.o.o. Beograd-Palilula, Личка 2,
Београд-Овча, RS
(740) Адвокат Марко Вребац, Јована Текелије 4,
Београд-Борча
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) 16 канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор
осим
намештаја;
документација
(канцеларијска); подлоге; фасцикле; ,коверте;
штампани роковници; оловке.
30 кафа.
35 рекламирање; оглашавање.
43
услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
обезбеђивања хране и пића.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2020-2169
(220) 08.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

VEEV MAUVE MIX
(511) 34 жичани вапоризатори за електронске цигарете и
електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или
прерађен; дувански производи укључујући цигаре,
цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван
за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек;
снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску
употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле,
џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се користе за
загревање цигарета или дувана у циљу ослобађања
аеросола који садржи никотин за инхалацију; течни
никотински раствори за употребу у електронским
цигаретама; електронски уређаји за пушење; електронске
цигарете; електронске цигарете као замена за
традиционалне цигарете; електронски уређаји који садрже
аеросол за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван; артикли за
пушаче електронских цигарета; делови и опрема за
наведене производе из класе 34; уређаји за гашење
цигарета и цигара које се загревају и дуванских штапића
који се загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2020-2170
(220) 08.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK
ANONİM ŞİRKETİ, Eskişehir Yolu, 5. Km.,
43001, Merkez - Kütahya, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, розе.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) 21 кућне или кухињске справе и посуде;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
стакло, необрађено или полуобрађено, осим
грађевинског стакла; стакларија, порцелан и
грнчарија.
(210) Ж- 2020-2171
(220) 08.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Riot Games, Inc.CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard,
90064, Los Angeles CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.04.04; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.11;
26.04.12; 26.04.24; 26.07.25; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) 25 одећа, наиме, каишеви, капути, костими за
игре са улогама, хаљине, рукавице, костими за Ноћ
вештица, дуксерице са капуљачом, одећа за малу
децу, јакне, удобна одећа за ношење код куће,
панталоне, пуловери, одећа за кишу, мараме, шалови,
блузе, кошуље, шорцеви, сукње, одећа за спавање,
чарапе, доњи делови тренерке, дукс мајице, џемпери,
купаћи костими, мајице кратких рукава, горњи
делови одеће, доњи веш, обућа; покривала за главу.
38
аудио емитовање; емитовање и пренос
(стриминг) играња видео игара и такмичења у
игрању
видео
игара
преко
глобалних
комуникационих мрежа, интернета и бежичних
мрежа; емитовање аудио и видео програма путем
интернета;
стриминг
(проток)
података;
телекомуникационе услуге, наиме, пренос подкаст
садржаја; стриминг (проток) аудио, визуелног и
аудиовизуелног
материјала
преко
глобалних
комуникационих мрежа, интернета и бежичних
мрежа; емитовање видео записа.
41
организовање и уживо вођење такмичења,
изложби и турнира са видео играма; услуге разоноде,
наиме,
организовање
састанака
уживо
са
обожаватељима (фановима) и конференција уживо
на пољу забаве, гејминга, видео игара и е-спортова;
услуге разоноде, наиме, пружање онлајн видео игара;
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Ж
услуге
разоноде,
наиме,
пружање
услуге
привременог коришћења видео игара које се не могу
преузети; услуге организовања такмичења у игрању
видео игара, изложби и турнира; услуге објављивања
видео игара; пружање забавних информација о еспортовима и видео играма путем веб странице.
(210) Ж- 2020-2174
(220) 09.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар
ослобођења 137, 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 05.13.07; 24.01.15; 24.01.17; 24.09.01; 24.09.13;
24.17.25; 27.05.01; 28.07.00
(511) 35
административна обрада захтева за
куповину поднетих путем телефона или компјутера;
административна обрада наруџбеница за куповину;
ажурирање и одржавање информација у регистрима;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; ажурирање огласних материјала;
анализа података добијених истраживањем тржишта;
анализа пословног профита; анализе цена и
трошкова; анализирање и истраживање тржишта;
анкетирање, анализирање и истраживање тржиша;
вођење медицинске документације и историје
болести
пацијента;
дељење
материјала
за
оглашавање путем електронске поште; дељење
реклама за друге преко интернета; дељење реклама
за друге путем мреже за електронску комуникацију;
дељење рекламних материјала и материјала за
оглашавање; дизајнирање маркетиншких логоа;
дизајнирање маркетиншких флајера; дизајнирање
маркетиншких брошура; дизајнирање рекламног
материјала; директан маркетинг; дистрибуција
летака у рекламне сврхе; дистрибуција проспеката;
дистрибуција узорака; дистрибуција узорака за
рекламне потребе; економске прогнозе; електронска
издања штампаног материјала у рекламне сврхе;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
огласног простора на интернет страницама;
изнајмљивање продајних штандова; изнајмљивање
промотивних
и
рекламних
материјала
за
презентације; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
46
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индексирање интернет страница у рекламне сврхе;
интернет маркетинг; информативне, саветодавне и
консултантске услуге које се односе на пословно
управљање и пословну администрацију која се пружа
електронским путем или преко интернета;
информативне услуге у вези са запошљавањем и
приликама у каријери; испитивање брендова;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта за
рекламне потребе; истраживање тржишта из области
козметике, парфимерије и производа за улепшавање;
истраживање тржишта помоћу рачунарске базе
података; истраживања у вези са потрошаким
навикама; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; консултантске и
саветодавне услуге које се односе на пословно
управљање; консултантске и саветодавне услуге које
се односе на распоређивање особља; консултантске и
саветодавне услуге које се односе на регрутовање
особља; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на систематизацију особља, запошљавање и
управљање; консултантске и саветодавне услуге на
пољу пословне стратегије; консултантске услуге из
области интернет маркетинга; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
маркетинг
у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншке услуге које се односе на козметичке
производе; маркетиншке услуге које се односе на
фармацеутске
производе;
обезбеђивање
и
изнајмљивање огласног простора на интернету;
обезбеђивање огласног простора у периодичним
часописима, новинама и магазинима; обрада
електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање
података; оглашавање и промотивна продаја у вези
са робом и услугама; оглашавање плаћањем по
клику;
оглашавање
путем
банера;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација
интернет странице; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организација рекламних догађаја;
организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби
за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе;
организовање и вођење сајамских изложби;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
организовање шеми за лојалност и награђивање;
организовање шема за награду лојалности
потрошача; оријентација бренда; писање радних
биографија за друге; писање текстова за рекламне
намене;
позиционирање
бренда;
планирање
пословних састанака; пословна истраживања;
пословне процене; пословни савети и информације;
постављање реклама за друге; праћење обима
продаје за друге; преговарање везано за уговоре о
куповини и продаји робе; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
представљање производа у рекламне сврхе;
представљање роба и услуга путем електронских
средстава; презентација предузећа и њихових
ЗИС / RS / IPO
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производа и услуга на интернету; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
прикупљање информација у компјутерске базе
података;
производња
рекламних
филмова;
промоција продаје за друге; промоција посебних
догађаја; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
пружање помоћи из области комерцијализације
производа у оквиру уговора о франшизи;
саветодавне услуге у пословном управљању које се
односе
на
франшизе;
пружање
пословних
информација путем интернет странице; рекламирање
преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница;
рекламне услуге које се пружају преко интернета;
студије
економске
изводљивости;
тражење
спонзорства; управљање брендом; управљање
односима с купцима; управљање програмима
лојалности који укључују попусте или подстицаје;
управљање програмом награђивања лојалности;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге агенције за
регрутовање манекена; услуге велепродаје везане за
апарате из области медицине; услуге велепродаје
везане за дијететске препарате; услуге велепродаје
везане за додатке исхрани; услуге велепродаје везане
за медицинске инструменте; услуге велепродаје
везане за прибором за улепшавање људи; услуге
велепродаје везане за производе који се користе у
образовне сврхе; услуге велепродаје везане за
софтвер; услуге велепродаје везане за средства за
личну хигијену; услуге велепродаје везане за уређаје
за сунчање; услуге велепродаје дијететских
препарата; услуге велепродаје одеће; услуге
велепродаје обуће; услуге давања пословних савета
који се односе на оснивање и рад франшиза; услуге
заказивања састанака и канцеларијске услуге; услуге
малопродаје везане за дијететске препарате; услуге
малопродаје везане за додатке исхрани; услуге
малопродаје везане за електронска издања која се
могу преузимати са интернета; услуге малопродаје
везане за медицинске инструменте; услуге
малопродаје везане за медицинске уређаје; услуге
малопродаје везане за прибор за улепшавање за
људе; услуге малопродаје везане за уређаје за
тамњење коже; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику, тоалетне потрепштине, сапуне и
детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за
обућу; услуге малопродаје и велепродаје за одећу;
услуге малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
санитарних
препарата
и
медицинског материјала; услуге малопродаје и
велепродаје за козметичке производе; услуге
малопродаје које се односе на наручивање козметике
путем поште; услуге малопродаје и велепродаје за
ЗИС / RS / IPO

Ж
ручне алате; услуге малопродаје и велепродаје за
медицинске апарате; услуге малопродаје и
велепродаје за лекове; услуге малопродаје које се
пружају онлајн; услуге малопродаје медицинских
инструмената; услуге малопродаје медицинских
уређаја; услуге наручивања преко интернета; услуге
онлајн малопродаје и велепродаје козметичких
препарата; услуге онлајн малопродаје и велепродаје
дијететских препарата; услуге онлајн малопродаје и
велепродаје додатака исхрани; услуге онлајн
малопродаје и велепродаје медицинских уређаја;
услуге
онлајн
малопродаје
и
велепродаје
медицинских
инструмената;
услуге
продаје
гардеробе преко интернет продавница; услуге
продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара
преко интернет продавница; услуге продаје
козметике и шминке преко интернет продавница;
фактурисање.
41 образовне академије у области козметике, трајне
шминке, микронедлинг и микробладинг третмана,
мезотерапије и тетоважа; анализирање резултата
образовних тестова и података за друге; бојење лица;
вођење забавних активности и догађаја у области
козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење забавних
догађаја уживо и филмских фестивала; вођење
колоквијума, конвенција, конгреса, конференција у
области козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење курсева за оспособљавање, образовање и
обуку за младе и одрасле; вођење курсева учења на
даљину; вођење образовних догађаја; вођење
образовних конференција, образовних курсева,
образовних семинара, образовних форума уживо,
обука, обука у склопу кампа за обуке, радионица за
обуку, радионица и семинара, вођење семинара за
обуку у области козметике, трајне шминке,
микронедлинг
и
микробладинг
третмана,
мезотерапије и тетоважа; вођење такмичења на
интернету; вођење часова; вођење часова телесних
вежби; додатно образовање; електронске издавачке
услуге; електронске публикације са информацијама о
широком распону тема на мрежи; електронске
публикације текстова и штампаног материјала, осим
рекламних текстова, на интернету; забава у виду
модних приредби; издавање билтена; издавање
брошура; издавање електронских књига и он-лајн
часописа; издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
мреже; издавање електронских онлајн периодичних
издања; издавање електронских публикација;
издавање електронских часописа; издавање журнала;
издавање журнала, књига и приручника из области,
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козметике, медицине, трајне шминке, микронедлинг
и микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
издавање интернет часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање књига и магазина; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
новина; издавање образовних материјала; издавање
приручника; издавање приручника за образовање и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање рекламног материјала за потребе забаве и
подучавања; издавање уџбеника; издавање часописа
за потрошаче; изнајмљивање књига; изнајмљивање
књига и других публикација; изнајмљивање
материјала за обуку; изнајмљивање наставног
материјала и опреме; индивидуални тренинг;
информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима; информације које се односе
на забаву у вези са рачунарским играма које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или глобалне комуникацијске мреже; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације о активностима у
слободно време; информисање о образовању;
консултантске услуге које се односе на образовање и
обуку руководства и особља; консултовање које се
односи на организовање и вођење колоквијума;
консултовање које се односи на организовање и
вођење конференција; консултовање које се односи
на организовање и вођење радионица за обуку;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем; курсеви учења на даљину;
мултимедијално издавање књига, магазина, дневника
и електронских издања; напредна обука; настава,
обука; објављивање летака; објављивање памфлета;
објављивање рецензија; образовање и обука у
области обраде електронских података; образовање
одраслих; образовно тестирање; обука из области
руковођења предузећем; обука и тренирање;
омогућавање коришћења простора и опреме за
наставну обуку; омогућавање коришћења простора и
опреме за наступе; омогућавање он-лајн семинара
обуке; омогућавање привремене употребе онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима из области козметичких третмана, који
се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн
магазинима који се не могу преузети; омогућавање
програма обуке; онлајн електронско издавање књига
и периодичне штампе; организовање балова;
организовање гала вечери у забавне сврхе;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
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конференција,
семинара
и
симпозијума;
организовање и вођење образовних догађаја;
организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање и вођење такмичења у лепоти;
организовање изложби за образовне потребе;
организовање
и
реализација
туторијала;
организовање обука; организовање професионалних
радионица и курсева за обуку; организовање
семинара и конференција; организовање такмичења
за образовање или забаву; организовање такмичења
путем интернета; организовање форума уживо;
организовање
часова;
подучавање;
пословно
образовање; припрема и вођење семинара;
производња образовних материјала; производња
образовних и материјала за обуку; професионално
усмеравање и саветовање у вези са образовањем или
обуком; пружање електронских издања, која се не
могу преузети, са глобалне рачунарске мреже;
пружање информација из области образовања;
пружање информација о онлајн образовању;
пружање курсева обуке; пружање курсева сталног
усавршавања у области здравствене неге; пружање
образовних курсева; пружање показних образовних
вежби; пружање услуга образовних испита и тестова;
пружање услуге оспособљавања путем глобалне
рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и
усавршавања; стручна обука; стручно саветовање и
информационе услуге које се односе на уређивање,
вођење и организовање семинара; уређивање књига и
електронских публикација; уређивање магазина;
услуге професионалне преквалификације; услуге
учења на даљину које се пружају на интернету;
часови
козметике
и
улепшавања.
44
медицинске услуге; здравствено, медицинско
и фармацеутско консултовање; издавање лекова;
услуге неге лепоте; изнајмљивање машина и уређаја
за
коришћење
у
козметичким
салонима;
изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање
медицинских апарата; изнајмљивање медицинских
апарата и система; изнајмљивање медицинских
машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу
коже; израда извештаја који се односе на здравље;
израда извештаја који се односе на медицинска
питања;
имплантација
косе;
информисање
пацијената о употреби лекова; киропрактика,
физиотерапија, акупунктура, остеопатија, спортска
медицина, масажа и парамедицинске услуге;
клиничке услуге естетске и пластичне хирургије;
козметичка електролиза; козметичке услуге за негу
тела; козметичке услуге које пружају бање;
козметичке услуге потамњивања коже за људе;
козметичке услуге тетовирања; козметички ласерски
третмани коже лица; козметички ласерски третман за
раст косе; козметички ласерски третман коже;
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козметички ласерски третман нежељених длачица;
козметички ласерски третман тетоважа; козметички
третмани за тело; козметички третмани за тело, лице
и косу; козметичко саветовање; консултантске и
информативне услуге које се пружају путем
интернета у вези са фармацеутским производима;
консултантске и информативне услуге у вези са
медицинским
производима;
консултантске
и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; консултантске услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у вези са негом
коже; консултантске услуге у подручју исхране;
консултантске услуге у подручју козметике;
консултантске услуге у подручју шминкања;
консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско
уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање;
масажа; медицинска нега; медицинска помоћ;
медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске
консултације; медицинско саветовање у вези са
стресом; медицинско тестирање; нега косе;
нутриционистичко и прехрамбено саветовање;
обављање
медицинских
прегледа;
обављање
психолошких процена и прегледа; обезбеђивање
јавних купатила за хигијенске сврхе; обликовање
косе; обнова косе; он лајн услуге саветовања о
шминкању; пирсинг тела; планирање и надзор над
дијетом за смањење килаже; естетска и пластична
хирургија; пресађивање косе; прехрамбени и
нутриционистички савети; припрема и употреба
лекова; припрема рецепата у апотекама; процена
опасности по здравље; пружање информација о
здрављу; пружање информација о здрављу путем
вебсајта; пружање информација о здравственој
заштити путем глобалне рачунарске мреже; пружање
информација о измајмљивању медицинских машина
и апарата; пружање информација о исхрани и
додацима исхрани; пружање информација о масажи;
пружање информација о медицинским услугама;
пружање
информација
о
прехрамбеним
и
нутритивним додацима; пружање информација о
турским купатилима; пружање информација о
услугама салона лепоте; пружање информација о
услугама фризерских салона и салона лепоте;
пружање информација у вези са лепотом; пружање
информација у области здравља и велнеса; пружање
информација у области фризерских услуга; пружање
ласерских терапија за лечење медицинских стања;
дерматолошке услуге; пружање медицинских савета
у области дерматологије; пружање нутриционичких
информација о храни за мршављење за медицинске
потребе; пружање услуга ђакузија; пружање услуга
јавних купалишта; пружање услуга купалишта;
пружање услуга програма за мршављење; пружање
ЗИС / RS / IPO

Ж
услуга сауне, салона лепоте, фризерских салона и
масажа; саветовање о начину живота; саветодавне
услуге о шминкању које се пружају уживо и преко
интернета; саветодавне услуге у вези са исхраном;
саветодавне услуге у вези са медицинским уређајима
и инструментима; саветодавне услуге у вези са негом
косе; саветодавне услуге у вези са фармацеутским
производима; терапеутске услуге; тетовирање услуге тетоваже; третмани за негу лица; третмани
убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња
екстензија за косу; уклањање длака електролизом;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге берберница; услуге бојења
обрва; услуге бојења трепавица; услуге депилације;
услуге депилације воском за људско тело; услуге
дијететичара; услуге здравствене и козметичке неге;
услуге исправљања косе; услуге козметичара; услуге
козметичке анализе за одређивање најадекватније
козметике у складу са обликом и теном лица; услуге
ласерског затезања коже; услуге ласерског
подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања
длачица; услуге липосукције; услуге маникира и
педикира; услуге медицинских клиника; услуге
надоградње трепавица; услуге намештања костију;
услуге неге за лепоту стопала; услуге неге коже у
салонима; услуге неге лепоте; услуге неге лепоте и
фризерске услуге; услуге неге ноктију; услуге
обликовања обрва; услуге педикира; услуге салона за
негу ноктију; услуге салона за сунчање и соларијума;
услуге сауна; услуге светлосне терапије; услуге
спортске медицине; услуге тетовирања обрва; услуге
трајног минивала; услуге третмана лепоте; услуге
третмана против целулита; услуге третмана
улепшавања, посебно за обрве и трепавице; услуге у
вези са негом косе; услуге увијања трепавица; услуге
улепшавања; услуге уклањања телесних длачица;
услуге уклањања и обликовања обрва концем; услуге
шминкања; фармацеутске услуге састављања
рецепата; физикална терапија; хигијенска и
козметичка нега; шминкање и саветодавне услуге о
шминкању.
(210) Ж- 2020-2175
(220) 09.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) BRIV CONSULTING DOO BEOGRAD,
Булевар Михајла Пупина 10л/7, Београд, RS
(740) Адвокат Рада М. Јанковић, Теразије 29,
11000, Београд
(540)

КЛИСУРА
(531) 28.05.00
(511) 33 ликер од пеперминта; воћни екстракти,
алкохолни (горка алкохолна пића); ликер од аниса,
анисет (ликер); аперитиви; арак; дестилована пића;
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Ж
јабуковача; коктели; куракао; дигестиви (ликери од
жестоких пића); вино, џин; ликери, медовина; киршч;
вишњевача; жестока пића; бренди; пикет; крушковача;
саке; виски; алкохолна есенција; алкохолни екстракти;
алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која
садрже воће; алкохол од пиринча; рум; вотка;
помешана алкохолна пића, која нису на бази пива;
алкохолна пића на бази шећерне трске; дестилована
алкохолна пића на бази житарица.
(210) Ж- 2020-2176
(220) 09.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Душан Дроњак, Цинцорија 37, 22307, Сурдук, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

WINSTON FROZEN MIX
(511) 34 дуван, било да је прерађен или непрерађен;
дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно
увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете,
електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за
ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете и шибице.
(210) Ж- 2020-2183
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Pepto Soda
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храна за бебе; -дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
(531) 09.01.21; 27.05.01; 27.05.13
(511) 27 теписи, ћилими, подметачи за тепихе,
неклизајуће простирке, простирке за купатила,
прекривачи за подове, отирачи.
(210) Ж- 2020-2179
(220) 10.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ТЕХНОПЛАСТ ДОО, Здравка Јекића 119,
22305, Стари Бановци, RS
(540)

(531) 25.03.03; 26.01.18; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01;
29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) 9 разводне кутије (за струју); спојнице за жице
(за струју).
(210) Ж- 2020-2182
(220) 10.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome,
Minato-ku, Tokyo, JP

50

(210) Ж- 2020-2185
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) CAPCOM CO.,LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi ,
Chuo-ku, Osaka, JP
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

BIOHAZARD
(511) 9 софтвер за игре у облику ROM кетриџа,
касета, трака, магнетних дискова, оптичких дискова,
магнетно-оптичких дискова, штампаних плоча и
електронских кола; програми за игре за кућне
машине за видео игре, ручне апарате за игре са
екраном од течних кристала (LCD); рачунаре;
мобилне телефоне; паметне телефоне; опрему за
терминале за мобилне комуникације и аркадне
машине за видео игре; програми за игре; софтвер за
игре; програми за игре који се могу преузети;
софтвер за игре који се може преузети; рачунари;
рачунарски програми; рачунарски софтвер за
одобравање приступа veb-сајту
на интернету;
софтвер за позадинску анимацију за уштеду
електричне енергије за рачунарске мониторе (скринсејвер) и софтвер за позадинску графику на
рачунарима (волпејпер), који се могу преузети, за
мобилне
телефоне
и
паметне
телефоне;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; периферни уређаји за рачунаре;
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/2a
Intellectual Property Gazette 2021/2a
миш за рачунар; подлога за миша; тракасти држачи
за мобилне телефоне и паметне телефоне; мобилни
телефони; паметни телефони и опрема за терминале
за мобилне комуникације; машине и апарати за
телекомуникације; уређаји за репродукцију са CDROM-a (плејери); апарати за снимање, пренос и/или
репродукцију звука и/или слика; уређаји за
репродукцију са и снимање на DVD (плејери и
рекордери); уређаји за репродукцију са DVD-ROM-a
(плејери); слике, покретне слике, дигиталне слике и
музика, који се могу преузети, све за мобилне
телефоне , паметне телефоне и опрему за терминале
за мобилне комуникације; мелодије, које се могу
преузети, за мобилне телефоне, паметне телефоне и
опрему за терминале за мобилне комуникације;
дигитална музика која се може преузети, а која се
обезбеђује преко интернета; музичке датотеке, које
се могу преузети; датотеке са дигиталним сликама
које се могу преузети; датотеке са сликама и
покретним сликама које се могу преузети;
електронске публикације које се могу преузети;
аудио дискови са наснимљеним садржајем; аудио
траке са наснимљеним садржајем; плоче; видео
дискови са наснимљеним садржајем; видео траке са
наснимљеним
садржајем;
видео
траке
са
наснимљеним садржајем; осветљени (наснимљени)
кинематографски филмови; осветљени (наснимљени)
слајдови са филмовима; држачи за слајдове са
филмовима; машине за размену новца; делови
опреме за сву предходно наведену робу, који су
укључени у класу 9.
41 услуге у вези са играма које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн) путем рачунарске
мреже; обезбеђивање интерактивних игара за више
играча које се играју преко интернета (онлајн);
обезбеђивање игара путем рачунарског система;
обезбеђивање игара које се играју преко интернета
(онлајн); обезбеђивање игара путем рачунарског
система; обезбеђивање игаракоје се играју путем
интернета (онлајн) за мобилне телефоне, паметне
телефоне и опрему за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
које се играју преко интернета (онлајн) за ручне
апарате за игре, и видео-игара; уговарање,
организација и спровођење такмичења у игрању
игара које се играју преко интернета (онлајн);
уговарање, организација и спровођење догађаја у
вези са видео-играма и такмичења у видео-играма у
области
електронског
спорта;
организација
такмичења у забавним садржајима; уговарање,
организација и спровођење догађаја у вези са играма;
обезбеђивање, преко интернета (онлајн), слика,
покретних слика и дигитална слика, које се не могу
ЗИС / RS / IPO

Ж
преузети; обезбеђивање, преко интернета (онлајн),
видео записа који се не могу преузети; обезбеђивање
преко интернета (онлајн), видео записа који се не
могу преузети, на којимаје приказано како други
играју игре; обезбеђивање слика, покретних слика и
дигиталних
слика
путем
телекомуникација
мобилним телефонима, паметним телефонима и
опремом за терминале за мобилне комуникације;
обезбеђивање музике преко интернета (онлајн), која
се не може преузети; услуге забаве, нарочито живи
наступи играча који играју видео-игре; услуге
забаве; обезбеђивање забавних услуга у аркадама;
обезбеђивање објеката за забаву; приказивање
филмова; продукција и дистрибуција филмова у
облику филмске траке, видео трака и оптичких
дискова; представљање наступа, представа или
музичких наступа; уговарање и планирање филмова,
наступа, представа или музичких наступа; режија и
извођење представа; продукција и дистрибуција
мултимедијалних забавних програма, који се
одвијају путем интернета (онлајн), у области
електронског
спорта;
продукција
радио
и
телевизијских програма; продукција програма за
емитовање; обезбеђивање електронских публикација
преко интернета (онлајн), које се не могу преузети;
обезбеђивање
електронских
билтена;
услуге
референтних библиотека на интернету (онлајн) за
литературу и документационе записе; објављивање
књига и часописа; изнајмљивање наснимљених
филмова, наснимљених слајдова са филмовима,
плоча, аудио дискова са наснимљеним садржајем,
видео дискова са наснимљеним садржајем, аудио
трака са наснимљеним садржајем, видео трака са
наснимљеним
садржајем,
CD-RAM-ова
са
снимљеним садржајем и DVD-ROM-ова са
наснимљеним садржајем; изнајмљивање медија за
снимање на које су наснимљени програми са играма;
изнајмљивање машина за забавне паркове, аркадних
машина за забаву, машина за куглање, опреме за
куглање, спортске опреме, музичких инструмената и
аудио-опреме; изнајмљивање играчака, машина и
апарата за забаву, и машина и апарата са играма;
образовне услуге и услуге обуке у области
уметности, заната, спорта или опште културе;
образовне услуге и услуге обуке у вези са видеоиграма; услуге образовања и тренинга у вези са
видео-играма; уговарање, спровођење и организација
семинара, радионица или тренинга у вези са видеоиграма; уговарање, спровођење и организација
семинара; услуге у области забаве у вези са видеоиграма које укључују обезбеђивање признања, у
облику награда и сертификата, којима се препознаје
изврсност у области играња видео-игара; услуге
обезбеђење информација, укључене у класу 41, у
вези са претходно наведеним услугама.
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Ж
(210) Ж- 2020-2186
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) CAPCOM CO.,LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi ,
Chuo-ku, Osaka, JP
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

RESIDENT EVIL
(511) 9 софтвер за игре у облику ROM кетриџа,
касета, трака, магнетних дискова, оптичких дискова,
магнетно-оптичких дискова, штампаних плоча и
електронских кола; програми за игре за кућне
машине за видео игре, ручне апарате за игре са
екраном од течних кристала (LCD); рачунаре;
мобилне телефоне; паметне телефоне; опрему за
терминале за мобилне комуникације и аркадне
машине за видео игре; програми за игре; софтвер за
игре; програми за игре који се могу преузети;
софтвер за игре који се може преузети; рачунари;
рачунарски програми; рачунарски софтвер за
одобравање приступа veb-сајту
на интернету;
софтвер за позадинску анимацију за уштеду
електричне енергије за рачунарске мониторе (скринсејвер) и софтвер за позадинску графику на
рачунарима (волпејпер), који се могу преузети, за
мобилне
телефоне
и
паметне
телефоне;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; периферни уређаји за рачунаре;
миш за рачунар; подлога за миша; тракасти држачи
за мобилне телефоне и паметне телефоне; мобилни
телефони; паметни телефони и опрема за терминале
за мобилне комуникације; машине и апарати за
телекомуникације; уређаји за репродукцију са CDROM-a (плејери); апарати за снимање, пренос и/или
репродукцију звука и/или слика; уређаји за
репродукцију са и снимање на DVD (плејери и
рекордери); уређаји за репродукцију са DVD-ROM-a
(плејери); слике, покретне слике, дигиталне слике и
музика, који се могу преузети, све за мобилне
телефоне , паметне телефоне и опрему за терминале
за мобилне комуникације; мелодије, које се могу
преузети, за мобилне телефоне, паметне телефоне и
опрему за терминале за мобилне комуникације;
дигитална музика која се може преузети, а која се
обезбеђује преко интернета; музичке датотеке, које
се могу преузети; датотеке са дигиталним сликама
које се могу преузети; датотеке са сликама и
покретним сликама које се могу преузети;
електронске публикације које се могу преузети;
аудио дискови са наснимљеним садржајем; аудио
траке са наснимљеним садржајем; плоче; видео
дискови са наснимљеним садржајем; видео траке са
наснимљеним
садржајем;
видео
траке
са
наснимљеним садржајем; осветљени (наснимљени)
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кинематографски филмови; осветљени (наснимљени)
слајдови са филмовима; држачи за слајдове са
филмовима; машине за размену новца; делови
опреме за сву предходно наведену робу, који су
укључени
у
класу
9.
41 услуге у вези са играма које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн) путем рачунарске
мреже; обезбеђивање интерактивних игара за више
играча које се играју преко интернета (онлајн);
обезбеђивање игара путем рачунарског система;
обезбеђивање игара које се играју преко интернета
(онлајн); обезбеђивање игара путем рачунарског
система; обезбеђивање игаракоје се играју путем
интернета (онлајн) за мобилне телефоне, паметне
телефоне и опрему за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
које се играју преко интернета (онлајн) за ручне
апарате за игре, и видео-игара; уговарање,
организација и спровођење такмичења у игрању
игара које се играју преко интернета (онлајн);
уговарање, организација и спровођење догађаја у
вези са видео-играма и такмичења у видео-играма у
области
електронског
спорта;
организација
такмичења у забавним садржајима; уговарање,
организација и спровођење догађаја у вези са играма;
обезбеђивање, преко интернета (онлајн), слика,
покретних слика и дигитална слика, које се не могу
преузети; обезбеђивање, преко интернета (онлајн),
видео записа који се не могу преузети; обезбеђивање
преко интернета (онлајн), видео записа који се не
могу преузети, на којимаје приказано како други
играју игре; обезбеђивање слика, покретних слика и
дигиталних
слика
путем
телекомуникација
мобилним телефонима, паметним телефонима и
опремом за терминале за мобилне комуникације;
обезбеђивање музике преко интернета (онлајн), која
се не може преузети; услуге забаве, нарочито живи
наступи играча који играју видео-игре; услуге
забаве; обезбеђивање забавних услуга у аркадама;
обезбеђивање објеката за забаву; приказивање
филмова; продукција и дистрибуција филмова у
облику филмске траке, видео трака и оптичких
дискова; представљање наступа, представа или
музичких наступа; уговарање и планирање филмова,
наступа, представа или музичких наступа; режија и
извођење представа; продукција и дистрибуција
мултимедијалних забавних програма, који се
одвијају путем интернета (онлајн), у области
електронског
спорта;
продукција
радио
и
телевизијских програма; продукција програма за
емитовање; обезбеђивање електронских публикација
преко интернета (онлајн), које се не могу преузети;
обезбеђивање
електронских
билтена;
услуге
ЗИС / RS / IPO
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референтних библиотека на интернету (онлајн) за
литературу и документационе записе; објављивање
књига и часописа; изнајмљивање наснимљених
филмова, наснимљених слајдова са филмовима,
плоча, аудио дискова са наснимљеним садржајем,
видео дискова са наснимљеним садржајем, аудио
трака са наснимљеним садржајем, видео трака са
наснимљеним
садржајем,
CD-RAM-ова
са
снимљеним садржајем и DVD-ROM-ова са
наснимљеним садржајем; изнајмљивање медија за
снимање на које су наснимљени програми са играма;
изнајмљивање машина за забавне паркове, аркадних
машина за забаву, машина за куглање, опреме за
куглање, спортске опреме, музичких инструмената и
аудио-опреме; изнајмљивање играчака, машина и
апарата за забаву, и машина и апарата са играма;
образовне услуге и услуге обуке у области
уметности, заната, спорта или опште културе;
образовне услуге и услуге обуке у вези са видеоиграма; услуге образовања и тренинга у вези са
видео-играма; уговарање, спровођење и организација
семинара, радионица или тренинга у вези са видеоиграма; уговарање, спровођење и организација
семинара; услуге у области забаве у вези са видеоиграма које укључују обезбеђивање признања, у
облику награда и сертификата, којима се препознаје
изврсност у области играња видео-игара; услуге
обезбеђење информација, укључене у класу 41, у
вези са претходно наведеним услугама.
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(220) 11.12.2020.
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(731) CAPCOM CO.,LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi ,
Chuo-ku, Osaka, JP
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

MONSTER HUNTER
(511) 9 софтвер за игре у облику ROM кетриџа,
касета, трака, магнетних дискова, оптичких дискова,
магнетно-оптичких дискова, штампаних плоча и
електронских кола; програми за игре за кућне
машине за видео игре, ручне апарате за игре са
екраном од течних кристала (LCD); рачунаре;
мобилне телефоне; паметне телефоне; опрему за
терминале за мобилне комуникације и аркадне
машине за видео игре; програми за игре; софтвер за
игре; програми за игре који се могу преузети;
софтвер за игре који се може преузети; рачунари;
рачунарски програми; рачунарски софтвер за
одобравање приступа veb-сајту
на интернету;
софтвер за позадинску анимацију за уштеду
електричне енергије за рачунарске мониторе (скринсејвер) и софтвер за позадинску графику на

ЗИС / RS / IPO

Ж
рачунарима (волпејпер), који се могу преузети, за
мобилне
телефоне
и
паметне
телефоне;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; периферни уређаји за рачунаре;
миш за рачунар; подлога за миша; тракасти држачи
за мобилне телефоне и паметне телефоне; мобилни
телефони; паметни телефони и опрема за терминале
за мобилне комуникације; машине и апарати за
телекомуникације; уређаји за репродукцију са CDROM-a (плејери); апарати за снимање, пренос и/или
репродукцију звука и/или слика; уређаји за
репродукцију са и снимање на DVD (плејери и
рекордери); уређаји за репродукцију са DVD-ROM-a
(плејери); слике, покретне слике, дигиталне слике и
музика, који се могу преузети, све за мобилне
телефоне , паметне телефоне и опрему за терминале
за мобилне комуникације; мелодије, које се могу
преузети, за мобилне телефоне, паметне телефоне и
опрему за терминале за мобилне комуникације;
дигитална музика која се може преузети, а која се
обезбеђује преко интернета; музичке датотеке, које
се могу преузети; датотеке са дигиталним сликама
које се могу преузети; датотеке са сликама и
покретним сликама које се могу преузети;
електронске публикације које се могу преузети;
аудио дискови са наснимљеним садржајем; аудио
траке са наснимљеним садржајем; плоче; видео
дискови са наснимљеним садржајем; видео траке са
наснимљеним
садржајем;
видео
траке
са
наснимљеним садржајем; осветљени (наснимљени)
кинематографски филмови; осветљени (наснимљени)
слајдови са филмовима; држачи за слајдове са
филмовима; машине за размену новца; делови
опреме за сву предходно наведену робу, који су
укључени у класу 9.
41 услуге у вези са играма које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн) путем рачунарске мреже;
обезбеђивање интерактивних игара за више играча које
се играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
путем рачунарског система; обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
путем рачунарског система; обезбеђивање игаракоје се
играју путем интернета (онлајн) за мобилне телефоне,
паметне телефоне и опрему за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање игара које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн) за ручне апарате за
игре, и видео-игара; уговарање, организација и
спровођење такмичења у игрању игара које се играју
преко интернета (онлајн); уговарање, организација и
спровођење догађаја у вези са видео-играма и
такмичења у видео-играма у области електронског
спорта; организација такмичења у забавним
садржајима; уговарање, организација и спровођење
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догађаја у вези са играма; обезбеђивање, преко
интернета (онлајн), слика, покретних слика и дигитална
слика, које се не могу преузети; обезбеђивање, преко
интернета (онлајн), видео записа који се не могу
преузети; обезбеђивање преко интернета (онлајн),
видео записа који се не могу преузети, на којимаје
приказано како други играју игре; обезбеђивање слика,
покретних слика и дигиталних слика путем
телекомуникација мобилним телефонима, паметним
телефонима и опремом за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање музике преко интернета
(онлајн), која се не може преузети; услуге забаве,
нарочито живи наступи играча који играју видео-игре;
услуге забаве; обезбеђивање забавних услуга у
аркадама;
обезбеђивање
објеката
за
забаву;
приказивање филмова; продукција и дистрибуција
филмова у облику филмске траке, видео трака и
оптичких дискова; представљање наступа, представа
или музичких наступа; уговарање и планирање
филмова, наступа, представа или музичких наступа;
режија и извођење представа; продукција и
дистрибуција мултимедијалних забавних програма,
који се одвијају путем интернета (онлајн), у области
електронског спорта; продукција радио и телевизијских
програма; продукција програма за емитовање;
обезбеђивање електронских публикација преко
интернета (онлајн), које се не могу преузети;
обезбеђивање
електронских
билтена;
услуге
референтних библиотека на интернету (онлајн) за
литературу и документационе записе; објављивање
књига и часописа; изнајмљивање наснимљених
филмова, наснимљених слајдова са филмовима, плоча,
аудио дискова са наснимљеним садржајем, видео
дискова са наснимљеним садржајем, аудио трака са
наснимљеним садржајем, видео трака са наснимљеним
садржајем, CD-RAM-ова са снимљеним садржајем и
DVD-ROM-ова
са
наснимљеним
садржајем;
изнајмљивање медија за снимање на које су
наснимљени програми са играма; изнајмљивање
машина за забавне паркове, аркадних машина за забаву,
машина за куглање, опреме за куглање, спортске
опреме, музичких инструмената и аудио-опреме;
изнајмљивање играчака, машина и апарата за забаву, и
машина и апарата са играма; образовне услуге и услуге
обуке у области уметности, заната, спорта или опште
културе; образовне услуге и услуге обуке у вези са
видео-играма; услуге образовања и тренинга у вези са
видео-играма; уговарање, спровођење и организација
семинара, радионица или тренинга у вези са видеоиграма; уговарање, спровођење и организација
семинара; услуге у области забаве у вези са видеоиграма које укључују обезбеђивање признања, у облику
награда и сертификата, којима се препознаје изврсност
у области играња видео-игара; услуге обезбеђење
информација, укључене у класу 41, у вези са
претходно наведеним услугама.
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DEVIL MAY CRY
(511) 9 софтвер за игре у облику ROM кетриџа,
касета, трака, магнетних дискова, оптичких дискова,
магнетно-оптичких дискова, штампаних плоча и
електронских кола; програми за игре за кућне
машине за видео игре, ручне апарате за игре са
екраном од течних кристала (LCD); рачунаре;
мобилне телефоне; паметне телефоне; опрему за
терминале за мобилне комуникације и аркадне
машине за видео игре; програми за игре; софтвер за
игре; програми за игре који се могу преузети;
софтвер за игре који се може преузети; рачунари;
рачунарски програми; рачунарски софтвер за
одобравање приступа veb-сајту
на интернету;
софтвер за позадинску анимацију за уштеду
електричне енергије за рачунарске мониторе (скринсејвер) и софтвер за позадинску графику на
рачунарима (волпејпер), који се могу преузети, за
мобилне
телефоне
и
паметне
телефоне;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; периферни уређаји за рачунаре;
миш за рачунар; подлога за миша; тракасти држачи
за мобилне телефоне и паметне телефоне; мобилни
телефони; паметни телефони и опрема за терминале
за мобилне комуникације; машине и апарати за
телекомуникације; уређаји за репродукцију са CDROM-a (плејери); апарати за снимање, пренос и/или
репродукцију звука и/или слика; уређаји за
репродукцију са и снимање на DVD (плејери и
рекордери); уређаји за репродукцију са DVD-ROM-a
(плејери); слике, покретне слике, дигиталне слике и
музика, који се могу преузети, све за мобилне
телефоне , паметне телефоне и опрему за терминале
за мобилне комуникације; мелодије, које се могу
преузети, за мобилне телефоне, паметне телефоне и
опрему за терминале за мобилне комуникације;
дигитална музика која се може преузети, а која се
обезбеђује преко интернета; музичке датотеке, које
се могу преузети; датотеке са дигиталним сликама
које се могу преузети; датотеке са сликама и
покретним сликама које се могу преузети;
електронске публикације које се могу преузети;
аудио дискови са наснимљеним садржајем; аудио
траке са наснимљеним садржајем; плоче; видео
дискови са наснимљеним садржајем; видео траке са
наснимљеним
садржајем;
видео
траке
са
наснимљеним садржајем; осветљени (наснимљени)
ЗИС / RS / IPO
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кинематографски филмови; осветљени (наснимљени)
слајдови са филмовима; држачи за слајдове са
филмовима; машине за размену новца; делови
опреме за сву предходно наведену робу, који су
укључени у класу 9.
41 услуге у вези са играма које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн) путем рачунарске
мреже; обезбеђивање интерактивних игара за више
играча које се играју преко интернета (онлајн);
обезбеђивање игара путем рачунарског система;
обезбеђивање игара које се играју преко интернета
(онлајн); обезбеђивање игара путем рачунарског
система; обезбеђивање игаракоје се играју путем
интернета (онлајн) за мобилне телефоне, паметне
телефоне и опрему за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
које се играју преко интернета (онлајн) за ручне
апарате за игре, и видео-игара; уговарање,
организација и спровођење такмичења у игрању
игара које се играју преко интернета (онлајн);
уговарање, организација и спровођење догађаја у
вези са видео-играма и такмичења у видео-играма у
области
електронског
спорта;
организација
такмичења у забавним садржајима; уговарање,
организација и спровођење догађаја у вези са играма;
обезбеђивање, преко интернета (онлајн), слика,
покретних слика и дигитална слика, које се не могу
преузети; обезбеђивање, преко интернета (онлајн),
видео записа који се не могу преузети; обезбеђивање
преко интернета (онлајн), видео записа који се не
могу преузети, на којимаје приказано како други
играју игре; обезбеђивање слика, покретних слика и
дигиталних
слика
путем
телекомуникација
мобилним телефонима, паметним телефонима и
опремом за терминале за мобилне комуникације;
обезбеђивање музике преко интернета (онлајн), која
се не може преузети; услуге забаве, нарочито живи
наступи играча који играју видео-игре; услуге
забаве; обезбеђивање забавних услуга у аркадама;
обезбеђивање објеката за забаву; приказивање
филмова; продукција и дистрибуција филмова у
облику филмске траке, видео трака и оптичких
дискова; представљање наступа, представа или
музичких наступа; уговарање и планирање филмова,
наступа, представа или музичких наступа; режија и
извођење представа; продукција и дистрибуција
мултимедијалних забавних програма, који се
одвијају путем интернета (онлајн), у области
електронског
спорта;
продукција
радио
и
телевизијских програма; продукција програма за
емитовање; обезбеђивање електронских публикација
преко интернета (онлајн), које се не могу преузети;
обезбеђивање
електронских
билтена;
услуге
ЗИС / RS / IPO
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референтних библиотека на интернету (онлајн) за
литературу и документационе записе; објављивање
књига и часописа; изнајмљивање наснимљених
филмова, наснимљених слајдова са филмовима,
плоча, аудио дискова са наснимљеним садржајем,
видео дискова са наснимљеним садржајем, аудио
трака са наснимљеним садржајем, видео трака са
наснимљеним
садржајем,
CD-RAM-ова
са
снимљеним садржајем и DVD-ROM-ова са
наснимљеним садржајем; изнајмљивање медија за
снимање на које су наснимљени програми са играма;
изнајмљивање машина за забавне паркове, аркадних
машина за забаву, машина за куглање, опреме за
куглање, спортске опреме, музичких инструмената и
аудио-опреме; изнајмљивање играчака, машина и
апарата за забаву, и машина и апарата са играма;
образовне услуге и услуге обуке у области
уметности, заната, спорта или опште културе;
образовне услуге и услуге обуке у вези са видеоиграма; услуге образовања и тренинга у вези са
видео-играма; уговарање, спровођење и организација
семинара, радионица или тренинга у вези са видеоиграма; уговарање, спровођење и организација
семинара; услуге у области забаве у вези са видеоиграма које укључују обезбеђивање признања, у
облику награда и сертификата, којима се препознаје
изврсност у области играња видео-игара; услуге
обезбеђење информација, укључене у класу 41, у
вези са претходно наведеним услугама.
(210) Ж- 2020-2189
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Chuo-ku, Osaka, JP
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11000, Београд
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STREET FIGHTER
(511) 9 софтвер за игре у облику ROM кетриџа,
касета, трака, магнетних дискова, оптичких дискова,
магнетно-оптичких дискова, штампаних плоча и
електронских кола; програми за игре за кућне
машине за видео игре, ручне апарате за игре са
екраном од течних кристала (LCD); рачунаре;
мобилне телефоне; паметне телефоне; опрему за
терминале за мобилне комуникације и аркадне
машине за видео игре; програми за игре; софтвер за
игре; програми за игре који се могу преузети;
софтвер за игре који се може преузети; рачунари;
рачунарски програми; рачунарски софтвер за
одобравање приступа veb-сајту
на интернету;
софтвер за позадинску анимацију за уштеду
електричне енергије за рачунарске мониторе (скринсејвер) и софтвер за позадинску графику на
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Ж
рачунарима (волпејпер), који се могу преузети, за
мобилне
телефоне
и
паметне
телефоне;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; периферни уређаји за рачунаре;
миш за рачунар; подлога за миша; тракасти држачи
за мобилне телефоне и паметне телефоне; мобилни
телефони; паметни телефони и опрема за терминале
за мобилне комуникације; машине и апарати за
телекомуникације; уређаји за репродукцију са CDROM-a (плејери); апарати за снимање, пренос и/или
репродукцију звука и/или слика; уређаји за
репродукцију са и снимање на DVD (плејери и
рекордери); уређаји за репродукцију са DVD-ROM-a
(плејери); слике, покретне слике, дигиталне слике и
музика, који се могу преузети, све за мобилне
телефоне , паметне телефоне и опрему за терминале
за мобилне комуникације; мелодије, које се могу
преузети, за мобилне телефоне, паметне телефоне и
опрему за терминале за мобилне комуникације;
дигитална музика која се може преузети, а која се
обезбеђује преко интернета; музичке датотеке, које
се могу преузети; датотеке са дигиталним сликама
које се могу преузети; датотеке са сликама и
покретним сликама које се могу преузети;
електронске публикације које се могу преузети;
аудио дискови са наснимљеним садржајем; аудио
траке са наснимљеним садржајем; плоче; видео
дискови са наснимљеним садржајем; видео траке са
наснимљеним
садржајем;
видео
траке
са
наснимљеним садржајем; осветљени (наснимљени)
кинематографски филмови; осветљени (наснимљени)
слајдови са филмовима; држачи за слајдове са
филмовима; машине за размену новца; делови
опреме за сву предходно наведену робу, који су
укључени у класу 9.
41 услуге у вези са играма које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн) путем рачунарске мреже;
обезбеђивање интерактивних игара за више играча које
се играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
путем рачунарског система; обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
путем рачунарског система; обезбеђивање игаракоје се
играју путем интернета (онлајн) за мобилне телефоне,
паметне телефоне и опрему за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање игара које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн) за ручне апарате за
игре, и видео-игара; уговарање, организација и
спровођење такмичења у игрању игара које се играју
преко интернета (онлајн); уговарање, организација и
спровођење догађаја у вези са видео-играма и
такмичења у видео-играма у области електронског
спорта; организација такмичења у забавним
садржајима; уговарање, организација и спровођење
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догађаја у вези са играма; обезбеђивање, преко
интернета (онлајн), слика, покретних слика и дигитална
слика, које се не могу преузети; обезбеђивање, преко
интернета (онлајн), видео записа који се не могу
преузети; обезбеђивање преко интернета (онлајн),
видео записа који се не могу преузети, на којимаје
приказано како други играју игре; обезбеђивање слика,
покретних слика и дигиталних слика путем
телекомуникација мобилним телефонима, паметним
телефонима и опремом за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање музике преко интернета
(онлајн), која се не може преузети; услуге забаве,
нарочито живи наступи играча који играју видео-игре;
услуге забаве; обезбеђивање забавних услуга у
аркадама;
обезбеђивање
објеката
за
забаву;
приказивање филмова; продукција и дистрибуција
филмова у облику филмске траке, видео трака и
оптичких дискова; представљање наступа, представа
или музичких наступа; уговарање и планирање
филмова, наступа, представа или музичких наступа;
режија и извођење представа; продукција и
дистрибуција мултимедијалних забавних програма,
који се одвијају путем интернета (онлајн), у области
електронског спорта; продукција радио и телевизијских
програма; продукција програма за емитовање;
обезбеђивање електронских публикација преко
интернета (онлајн), које се не могу преузети;
обезбеђивање
електронских
билтена;
услуге
референтних библиотека на интернету (онлајн) за
литературу и документационе записе; објављивање
књига и часописа; изнајмљивање наснимљених
филмова, наснимљених слајдова са филмовима, плоча,
аудио дискова са наснимљеним садржајем, видео
дискова са наснимљеним садржајем, аудио трака са
наснимљеним садржајем, видео трака са наснимљеним
садржајем, CD-RAM-ова са снимљеним садржајем и
DVD-ROM-ова
са
наснимљеним
садржајем;
изнајмљивање медија за снимање на које су
наснимљени програми са играма; изнајмљивање
машина за забавне паркове, аркадних машина за забаву,
машина за куглање, опреме за куглање, спортске
опреме, музичких инструмената и аудио-опреме;
изнајмљивање играчака, машина и апарата за забаву, и
машина и апарата са играма; образовне услуге и услуге
обуке у области уметности, заната, спорта или опште
културе; образовне услуге и услуге обуке у вези са
видео-играма; услуге образовања и тренинга у вези са
видео-играма; уговарање, спровођење и организација
семинара, радионица или тренинга у вези са видеоиграма; уговарање, спровођење и организација
семинара; услуге у области забаве у вези са видеоиграма које укључују обезбеђивање признања, у облику
награда и сертификата, којима се препознаје изврсност
у области играња видео-игара; услуге обезбеђење
информација, укључене у класу 41, у вези са претходно
наведеним услугама.
ЗИС / RS / IPO
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(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава, жута.
(511) 9 софтвер за игре у облику ROM кетриџа, касета,
трака, магнетних дискова, оптичких дискова, магнетнооптичких дискова, штампаних плоча и електронских
кола; програми за игре за кућне машине за видео игре,
ручне апарате за игре са екраном од течних кристала
(LCD); рачунаре; мобилне телефоне; паметне телефоне;
опрему за терминале за мобилне комуникације и
аркадне машине за видео игре; програми за игре;
софтвер за игре; програми за игре који се могу
преузети; софтвер за игре који се може преузети;
рачунари; рачунарски програми; рачунарски софтвер за
одобравање приступа veb-сајту на интернету; софтвер
за позадинску анимацију за уштеду електричне
енергије за рачунарске мониторе (скрин-сејвер) и
софтвер за позадинску графику на рачунарима
(волпејпер), који се могу преузети, за мобилне
телефоне и паметне телефоне; интерактивни
мултимедијални програми за рачунарске игре;
периферни уређаји за рачунаре; миш за рачунар;
подлога за миша; тракасти држачи за мобилне телефоне
и паметне телефоне; мобилни телефони; паметни
телефони и опрема за терминале за мобилне
комуникације; машине и апарати за телекомуникације;
уређаји за репродукцију са CD-ROM-a (плејери);
апарати за снимање, пренос и/или репродукцију звука
и/или слика; уређаји за репродукцију са и снимање на
DVD (плејери и рекордери); уређаји за репродукцију са
DVD-ROM-a (плејери); слике, покретне слике,
дигиталне слике и музика, који се могу преузети, све за
мобилне телефоне , паметне телефоне и опрему за
терминале за мобилне комуникације; мелодије, које се
могу преузети, за мобилне телефоне, паметне телефоне
и опрему за терминале за мобилне комуникације;
дигитална музика која се може преузети, а која се
обезбеђује преко интернета; музичке датотеке, које се
могу преузети; датотеке са дигиталним сликама које се
могу преузети; датотеке са сликама и покретним
сликама које се могу преузети; електронске
публикације које се могу преузети; аудио дискови са
наснимљеним садржајем; аудио траке са наснимљеним
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садржајем; плоче; видео дискови са наснимљеним
садржајем; видео траке са наснимљеним садржајем;
видео траке са наснимљеним садржајем; осветљени
(наснимљени) кинематографски филмови; осветљени
(наснимљени) слајдови са филмовима; држачи за
слајдове са филмовима; машине за размену новца;
делови опреме за сву предходно наведену робу, који су
укључени у класу 9.
41 услуге у вези са играма које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн) путем рачунарске мреже;
обезбеђивање интерактивних игара за више играча које
се играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
путем рачунарског система; обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара
путем рачунарског система; обезбеђивање игаракоје се
играју путем интернета (онлајн) за мобилне телефоне,
паметне телефоне и опрему за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање игара које се играју преко
интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се играју
преко интернета (онлајн); обезбеђивање игара које се
играју преко интернета (онлајн) за ручне апарате за
игре, и видео-игара; уговарање, организација и
спровођење такмичења у игрању игара које се играју
преко интернета (онлајн); уговарање, организација и
спровођење догађаја у вези са видео-играма и
такмичења у видео-играма у области електронског
спорта; организација такмичења у забавним
садржајима; уговарање, организација и спровођење
догађаја у вези са играма; обезбеђивање, преко
интернета (онлајн), слика, покретних слика и дигитална
слика, које се не могу преузети; обезбеђивање, преко
интернета (онлајн), видео записа који се не могу
преузети; обезбеђивање преко интернета (онлајн),
видео записа који се не могу преузети, на којимаје
приказано како други играју игре; обезбеђивање слика,
покретних слика и дигиталних слика путем
телекомуникација мобилним телефонима, паметним
телефонима и опремом за терминале за мобилне
комуникације; обезбеђивање музике преко интернета
(онлајн), која се не може преузети; услуге забаве,
нарочито живи наступи играча који играју видео-игре;
услуге забаве; обезбеђивање забавних услуга у
аркадама;
обезбеђивање
објеката
за
забаву;
приказивање филмова; продукција и дистрибуција
филмова у облику филмске траке, видео трака и
оптичких дискова; представљање наступа, представа
или музичких наступа; уговарање и планирање
филмова, наступа, представа или музичких наступа;
режија и извођење представа; продукција и
дистрибуција мултимедијалних забавних програма,
који се одвијају путем интернета (онлајн), у области
електронског спорта; продукција радио и телевизијских
програма; продукција програма за емитовање;
обезбеђивање електронских публикација преко
интернета (онлајн), које се не могу преузети;
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Ж
обезбеђивање
електронских
билтена;
услуге
референтних библиотека на интернету (онлајн) за
литературу и документационе записе; објављивање
књига и часописа; изнајмљивање наснимљених
филмова, наснимљених слајдова са филмовима, плоча,
аудио дискова са наснимљеним садржајем, видео
дискова са наснимљеним садржајем, аудио трака са
наснимљеним садржајем, видео трака са наснимљеним
садржајем, CD-RAM-ова са снимљеним садржајем и
DVD-ROM-ова
са
наснимљеним
садржајем;
изнајмљивање медија за снимање на које су
наснимљени програми са играма; изнајмљивање
машина за забавне паркове, аркадних машина за забаву,
машина за куглање, опреме за куглање, спортске
опреме, музичких инструмената и аудио-опреме;
изнајмљивање играчака, машина и апарата за забаву, и
машина и апарата са играма; образовне услуге и услуге
обуке у области уметности, заната, спорта или опште
културе; образовне услуге и услуге обуке у вези са
видео-играма; услуге образовања и тренинга у вези са
видео-играма; уговарање, спровођење и организација
семинара, радионица или тренинга у вези са видеоиграма; уговарање, спровођење и организација
семинара; услуге у области забаве у вези са видеоиграма које укључују обезбеђивање признања, у облику
награда и сертификата, којима се препознаје изврсност
у области играња видео-игара; услуге обезбеђење
информација, укључене у класу 41, у вези са претходно
наведеним услугама.
(210) Ж- 2020-2191
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Драган Петрешевић, Трговачка 4,
11000, Београд, RS
(740) Александра Видић, адвокат, Церска 84,
11000, Београд
(540)

ЏАЈЕВАЧКА РАКИЈА

(531) 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.03;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава -Ц:100/М:0/Y0/К:0; Ц:100/М:100/Y:0/К:0
или 072 ПАТРОНЕ Ц
(511) 11 опрема за купатила, дозатори дезинфекцију
за тоалете.
16 тоалет папир; марамице од папира; вреће за
ђубре, стоне салвете од папира; убруси од папира.
30 детерџенти; раствори за чишћење; производи за
одмашћивање; сапун; препарати за чишћење.
35 рекламирање преко плаката.
(210) Ж- 2020-2193
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) FEMIC CO, Војвођанска 388 ж, 11271, Сурчин, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.13; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава-Ц:100/М:100/Y:0/К:0 или 072 патроне ц
(511) 11 опрема за купатила; дозатори дезинфекцију
за тоалете.
16 тоалет папир; марамице од папира; вреће за
ђубре; стоне салвете од папира; убруси од папира.
30 детерџенти; раствори за чишћење; производи за
одмашћивање; сапун; препарати за чишћење.
35 рекламирање преко плаката.
(210) Ж- 2020-2194
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) FEMIC CO, Војвођанска 388 ж, 11271, Сурчин, RS
(540)

(531) 28.05.00
(511) 33 алкохолна пића, ракија.
(210) Ж- 2020-2192
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) FEMIC CO, Војвођанска 388 ж, 11271, Сурчин, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04;
29.01.06
(591)
бела,
плава
-Ц:100/М:0/Y:0/К:0,
Ц:100/М:100/Y:0/К:0 или 072Патроне Ц
(511) 11 опрема за купатила; дозатори дезинфекцију
за тоалете.
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16 тоалет папир; марамице од папира; вреће за
ђубре; стоне салвете од папира; убруси од папира.
30 детерџенти; раствори за чишћење; производи за
одмашћивање; сапун; препарати за чишћење.
35 рекламирање преко плаката.
(210) Ж- 2020-2196
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM doo, Булевар Михајла Пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

VALLETA
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2197
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM doo, Булевар Михајла Пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

ATOMIC
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2198
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM doo, Булевар Михајла Пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

Ж
(731) AEVUM doo, Булевар Михајла Пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

ASTON
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2201
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Delta Denube d.o.o., Индустријска зона, блок
119, Ковин, RS
(740) Никола Салатић, адвокат, Кнез Михајлова 1115, 11000, Београд
(540)

FUNGO
(511) 29 конзервисане печурке.
31 гљиве свеже; клице печурака за размножавање.
(210) Ж- 2020-2202
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар
ослобођења 137, 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

RATTUS
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2199
(220) 11.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM doo, Булевар Михајла Пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

ESKALIBUR
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2200
(442) 17.02.2021
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(220) 11.12.2020.

(531) 24.17.25; 27.05.09; 27.05.10; 28.07.00
(591) црно бела
(511) 3 гелови за успоравање старења за козметичке
потребе; балзами, осим за медицинске сврхе; влажни
или импрегнирани јастучићи, убруси или марамице;
гелови за козметичку употребу; гелови за
успоравање старења; емолијенти за кожу за
козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за
негу коже; козметичка млека; козметичка уља;
козметичке креме; козметичке креме за негу коже;
козметичке креме за учвршћивање коже око очију;
козметичке креме и гелови за лице, руке и тело;
козметичке крпице или марамице натопљене
средствима за чишћење коже; козметички лосиони за
смањење појаве старачких пега и флека; козметички
препарати за негу и третирање коже; козметички
препарати за обнављање коже; козметички

59

Ж
препарати за умањење бора за локалну фацијалну
употребу; козметички препарати који садрже
колеген; козметички производи за хидратацију лица;
козметички серуми; компресе за очи за козметичке
потребе; коректори за пеге и мрље; креме за
регенерацију коже за козметичке потребе; креме
против бора; креме против бора за козметичке
потребе; креме против пега; креме против пега за
козметичке потребе; креме против старачких пега;
креме против старачких пега за козметичке потребе;
креме против старења; креме против старења за
козметичке потребе; лоптице од вате за козметичке
потребе; лосиони за успоравање старења за
козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже
[козметички]; марамице натопљене етарским уљима,
за козметичку употребу; марамице натопљене са
козметичким лосионима; паковања маски за
козметичку примену; производи за хидратацију
против старења; спрејеви за кожу за локалну
примену за козметичке потребе; средства за
ексфолијацију за козметичку примену; средства за
пилинг; козметика са хијалуронском киселином.
41 образовне академије у области козметике, трајне
шминке, микронедлинг и микробладинг третмана,
мезотерапије и тетоважа; анализирање резултата
образовних тестова и података за друге; бојење лица;
вођење забавних активности и догађаја у области
козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење забавних
догађаја уживо и филмских фестивала; вођење
колоквијума, конвенција, конгреса, конференција у
области козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење курсева за оспособљавање, образовање и
обуку за младе и одрасле; вођење курсева учења на
даљину; вођење образовних догађаја; вођење
образовних конференција, образовних курсева,
образовних семинара, образовних форума уживо,
обука, обука у склопу кампа за обуке, радионица за
обуку, радионица и семинара, вођење семинара за
обуку у области козметике, трајне шминке,
микронедлинг
и
микробладинг
третмана,
мезотерапије и тетоважа; вођење такмичења на
интернету; вођење часова; вођење часова телесних
вежби; додатно образовање; електронске издавачке
услуге; електронске публикације са информацијама о
широком распону тема на мрежи; електронске
публикације текстова и штампаног материјала, осим
рекламних текстова, на интернету; забава у виду
модних приредби; издавање билтена; издавање
брошура; издавање електронских књига и он-лајн
часописа; издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
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мреже; издавање електронских онлајн периодичних
издања; издавање електронских публикација;
издавање електронских часописа; издавање журнала;
издавање журнала, књига и приручника из области,
козметике, медицине, трајне шминке, микронедлинг
и микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
издавање интернет часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање књига и магазина; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
новина; издавање образовних материјала; издавање
приручника; издавање приручника за образовање и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање рекламног материјала за потребе забаве и
подучавања; издавање уџбеника; издавање часописа
за потрошаче; изнајмљивање књига; изнајмљивање
књига и других публикација; изнајмљивање
материјала за обуку; изнајмљивање наставног
материјала и опреме; индивидуални тренинг;
информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима; информације које се односе
на забаву у вези са рачунарским играма које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или глобалне комуникацијске мреже; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације о активностима у
слободно време; информисање о образовању;
консултантске услуге које се односе на образовање и
обуку руководства и особља; консултовање које се
односи на организовање и вођење колоквијума;
консултовање које се односи на организовање и
вођење конференција; консултовање које се односи
на организовање и вођење радионица за обуку;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем; курсеви учења на даљину;
мултимедијално издавање књига, магазина, дневника
и електронских издања; напредна обука; настава,
обука; објављивање летака; објављивање памфлета;
објављивање рецензија; образовање и обука у
области обраде електронских података; образовање
одраслих; образовно тестирање; обука из области
руковођења предузећем; обука и тренирање;
омогућавање коришћења простора и опреме за
наставну обуку; омогућавање коришћења простора и
опреме за наступе; омогућавање он-лајн семинара
обуке; омогућавање привремене употребе онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима из области козметичких третмана, који
се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн
магазинима који се не могу преузети; омогућавање
програма обуке; онлајн електронско издавање књига
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/2a
Intellectual Property Gazette 2021/2a
и периодичне штампе; организовање балова;
организовање гала вечери у забавне сврхе;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција,
семинара
и
симпозијума;
организовање и вођење образовних догађаја;
организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање и вођење такмичења у лепоти;
организовање изложби за образовне потребе;
организовање
и
реализација
туторијала;
организовање обука; организовање професионалних
радионица и курсева за обуку; организовање
семинара и конференција; организовање такмичења
за образовање или забаву; организовање такмичења
путем интернета; организовање форума уживо;
организовање
часова;
подучавање;
пословно
образовање; припрема и вођење семинара;
производња образовних материјала; производња
образовних и материјала за обуку; професионално
усмеравање и саветовање у вези са образовањем или
обуком; пружање електронских издања, која се не
могу преузети, са глобалне рачунарске мреже;
пружање информација из области образовања;
пружање информација о онлајн образовању;
пружање курсева обуке; пружање курсева сталног
усавршавања у области здравствене неге; пружање
образовних курсева; пружање показних образовних
вежби; пружање услуга образовних испита и тестова;
пружање услуге оспособљавања путем глобалне
рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и
усавршавања; стручна обука; стручно саветовање и
информационе услуге које се односе на уређивање,
вођење и организовање семинара; уређивање књига и
електронских публикација; уређивање магазина;
услуге професионалне преквалификације; услуге
учења на даљину које се пружају на интернету;
часови козметике и улепшавања.
44 медицинске услуге; здравствено, медицинско и
фармацеутско консултовање; издавање лекова;
услуге неге лепоте; изнајмљивање машина и уређаја
за
коришћење
у
козметичким
салонима;
изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање
медицинских апарата; изнајмљивање медицинских
апарата и система; изнајмљивање медицинских
машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу
коже; израда извештаја који се односе на здравље;
израда извештаја који се односе на медицинска
питања;
имплантација
косе;
информисање
пацијената о употреби лекова; киропрактика,
физиотерапија, акупунктура, остеопатија, спортска
медицина, масажа и парамедицинске услуге;
клиничке услуге естетске и пластичне хирургије;
козметичка електролиза; козметичке услуге за негу
тела; козметичке услуге које пружају бање;
ЗИС / RS / IPO

Ж
козметичке услуге потамњивања коже за људе;
козметичке услуге тетовирања; козметички ласерски
третмани коже лица; козметички ласерски третман за
раст косе; козметички ласерски третман коже;
козметички ласерски третман нежељених длачица;
козметички ласерски третман тетоважа; козметички
третмани за тело; козметички третмани за тело, лице
и косу; козметичко саветовање; консултантске и
информативне услуге које се пружају путем
интернета у вези са фармацеутским производима;
консултантске и информативне услуге у вези са
медицинским
производима;
консултантске
и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; консултантске услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у вези са негом
коже; консултантске услуге у подручју исхране;
консултантске услуге у подручју козметике;
консултантске услуге у подручју шминкања;
консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско
уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање;
масажа; медицинска нега; медицинска помоћ;
медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске
консултације; медицинско саветовање у вези са
стресом; медицинско тестирање; нега косе;
нутриционистичко и прехрамбено саветовање;
обављање
медицинских
прегледа;
обављање
психолошких процена и прегледа; обезбеђивање
јавних купатила за хигијенске сврхе; обликовање
косе; обнова косе; он лајн услуге саветовања о
шминкању; пирсинг тела; планирање и надзор над
дијетом за смањење килаже; естетска и пластична
хирургија; пресађивање косе; прехрамбени и
нутриционистички савети; припрема и употреба
лекова; припрема рецепата у апотекама; процена
опасности по здравље; пружање информација о
здрављу; пружање информација о здрављу путем
вебсајта; пружање информација о здравственој
заштити путем глобалне рачунарске мреже; пружање
информација о измајмљивању медицинских машина
и апарата; пружање информација о исхрани и
додацима исхрани; пружање информација о масажи;
пружање информација о медицинским услугама;
пружање
информација
о
прехрамбеним
и
нутритивним додацима; пружање информација о
турским купатилима; пружање информација о
услугама салона лепоте; пружање информација о
услугама фризерских салона и салона лепоте;
пружање информација у вези са лепотом; пружање
информација у области здравља и велнеса; пружање
информација у области фризерских услуга; пружање
ласерских терапија за лечење медицинских стања;
дерматолошке услуге; пружање медицинских савета
у области дерматологије; пружање нутриционичких
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Ж
информација о храни за мршављење за медицинске
потребе; пружање услуга ђакузија; пружање услуга
јавних купалишта; пружање услуга купалишта;
пружање услуга програма за мршављење; пружање
услуга сауне, салона лепоте, фризерских салона и
масажа; саветовање о начину живота; саветодавне
услуге о шминкању које се пружају уживо и преко
интернета; саветодавне услуге у вези са исхраном;
саветодавне услуге у вези са медицинским уређајима
и инструментима; саветодавне услуге у вези са негом
косе; саветодавне услуге у вези са фармацеутским
производима; терапеутске услуге; тетовирање услуге тетоваже; третмани за негу лица; третмани
убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња
екстензија за косу; уклањање длака електролизом;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге берберница; услуге бојења
обрва; услуге бојења трепавица; услуге депилације;
услуге депилације воском за људско тело; услуге
дијететичара; услуге здравствене и козметичке неге;
услуге исправљања косе; услуге козметичара; услуге
козметичке анализе за одређивање најадекватније
козметике у складу са обликом и теном лица; услуге
ласерског затезања коже; услуге ласерског
подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања
длачица; услуге липосукције; услуге маникира и
педикира; услуге медицинских клиника; услуге
надоградње трепавица; услуге намештања костију;
услуге неге за лепоту стопала; услуге неге коже у
салонима; услуге неге лепоте; услуге неге лепоте и
фризерске услуге; услуге неге ноктију; услуге
обликовања обрва; услуге педикира; услуге салона за
негу ноктију; услуге салона за сунчање и соларијума;
услуге сауна; услуге светлосне терапије; услуге
спортске медицине; услуге тетовирања обрва; услуге
трајног минивала; услуге третмана лепоте; услуге
третмана против целулита; услуге третмана
улепшавања, посебно за обрве и трепавице; услуге у
вези са негом косе; услуге увијања трепавица; услуге
улепшавања; услуге уклањања телесних длачица;
услуге уклањања и обликовања обрва концем; услуге
шминкања; фармацеутске услуге састављања
рецепата; физикална терапија; хигијенска и
козметичка нега; шминкање и саветодавне услуге о
шминкању.
(210) Ж- 2020-2204
(220) 14.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,
11000, Београд, RS
(540)

Perla
(511) 5 биоциди.
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(210) Ж- 2020-2206
(220) 14.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) FEMIC CO , Војвођанска 388ж, 11271, Сурчин, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591)
бела,црвена-Ц:0/М:100/Y:0/К:0,плаваЦ:100/М:100/Y:0/К:0 или 072 Патроне Ц
(511) 11
опрема за купатила; дозатори за
дезинфекцију за тоалете.
16 хигијенски папир; тоалет папир; марамице од
папира; вреће за ђубре; столне салвете од папира;
убруси од папира.
30 детерџенти; раствори за чишћење; производи за
одмашћивање; сапун; препарати за чишћење.
35 рекламирање преко плаката.
(210) Ж- 2020-2207
(220) 14.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Сава Живановић, Цара Лазара 10, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Миодраг Марковић, Његошева 72,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) тегет-CMYK 83,27,0,76; црвена-CMYK0,83,81,13; бела.
(511) 9
рачунарски софтвер; подаци који су
снимљени и који се могу преузети.
35
сортирање разних производа ради лакшег
разгледања и куповине, електронским путем или
преко веб сајта; услуге рекламирања.
36
финансијски и новчани послови за друге.
42 рачунарске и технолошке услуге за обезбеђивање
рачунарских података и информација о роби,
личности и финансијама; софтвер као услуга;
платформа као услуга; дизајн рачунарског софтвера.
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(210) Ж- 2020-2208
(220) 14.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Privredno društvo BellaMoto Max d.o.o. ,
Милана Ракића 1, Београд-Звездара, RS
(740) Адвокат Владимир Јукић, Шајкашка 21/12,
Београд
(540)

Ж
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди.
(210) Ж- 2020-2210
(220) 14.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

XIVANA
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди.
(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 4 масти за подмазивање; моторна уља.
7 вентили (делови машина); осовине за машине;
коленаста вратила; самоподмазујући лежајеви; клипни
прстенови; спојнице за машине и моторе; куглични
лежајеви; четкице (делови машина); убризгавачи за
моторе; спојнице; заптивни спојеви; главе цилиндра за
моторе; стартери за моторе; клипови за цилиндре;
клипови за цилиндре; куглице за лежајеве; цилиндри за
моторе; картери, за машине, моторе и погонске моторе;
кик-стартери за мотоцикле; пригушивачи за моторе;
брегаста вратила за моторе возила.
9 акумулатори, електрични, за возила; звиждећи
аларми; акустични аларми; звучни аларми; заштитне
кациге; жмигавци (светлосна сигнализација); возачке
рукавице; наочаре; спортске наочаре; спортски
штитници за уста.
12 гуме за точкове возила; вентили за гуме возила;
осовине за точкове возила; педале за мотоцикле;
ногари за мотоцикле; квачила за сувоземна возила;
кочнице за возила; мотори за сувоземна возила;
мењачи за сувоземна возила; мотоцикли; спојнице
осовина за точкове; ретровизори; фелне за точкове
возила; седишта за мотоцикле; мопеди; кочионе
облоге за возила; кочионе плочице за возила;
кочиони дискови за возила; моторни скутери; ланци
за мотоцикле; рамови за мотоцикле; волани за
мотоцикле; мотори за мотоцикле; торбе прилагођене
за мотоцикле; навлаке за седишта за мотоцикле.
(210) Ж- 2020-2209
(220) 14.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

CAMBALIO

ЗИС / RS / IPO

(210) Ж- 2020-2212
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Tanja Katanić PR STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA UP DENT BEOGRAD, Батутова 1,
спрат 1 стан 2, Београд, RS
(740) Адвокат Стефан Д. Лакићевић, Пере
Велимировића 10а, Београд-Раковица
(540)

(531) 02.09.08; 27.03.02; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.03;
29.01.08
(591) зелена (#40А9Б3), црна.
(511) 44 услуге медицинских клиника; услуге центара
за рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега;
медицинска помоћ; зубарске услуге; услуге неговања
болесника; фармацеутски савети; пластична хирургија;
терапеутске услуге; услуге здравствених центара;
услуге саветовања о здрављу; ортодонтске услуге;
услуге медицинских анализа за потребе дијагностике и
лечења које пружају медицинске лабораторије;
медицински скрининг.
(210) Ж- 2020-2213
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

KINSIDRO
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Ж
(511) 1 хемијска средства која се употребљавају у
пољопривреди, нарочито стимулатори раста биља;
препарати за исхрану биља; микро организми или споре за
заштиту биља; регулатори раста биља, укључујући
биостимулансе, феромоне и хемијска средства за употребу
у пољопривреди, хортикултури и шумарству, ђубрива.
(210) Ж- 2020-2214
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

(210) Ж- 2020-2218
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(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)

SOSDIA
(511) 1 хемијска средства која се употребљавају у
пољопривреди, нарочито стимулатори раста биља;
препарати за исхрану биља; микро организми или споре за
заштиту биља; регулатори раста биља, укључујући
биостимулансе, феромоне и хемијска средства за употребу
у пољопривреди, хортикултури и шумарству, ђубрива.
(210) Ж- 2020-2215
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Serbona Group d.o.o. Beograd, Стојана
Дечермића 9, 11000, Београд (Земун), RS
(740) Адвокат Милош Д. Костић, Пут за Марковиће
60, 11232, Београд-Рипањ
(540)

(531) 01.15.21; 01.15.24; 03.09.03; 03.09.24; 05.11.01;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, тегет.
(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- 2020-2219
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(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) 01.15.23; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10
(511) 35 услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске пројекте.
(210) Ж- 2020-2216
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Borsodi Sörgyàr Kft., Bőcs, Ràkóczi u. 81., H-3574, HU
(740) Мила Михаиловић, адвокат, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

WAI MOMENT
(511) 33 алкохолна пића; цидер (ферментисана алкохолна
пића на бази јабуке или крушке); вина, жестока пића и
ликери; газирана алкохолна пића; газирана алкохолна
пића са укусом воћа.
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(531) 01.15.21; 01.15.24; 03.09.14; 03.09.24; 05.11.01;
24.09.07; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, розе, зелена, црна, жута.
(511) 5 лековите минералне воде.
32 вода; минерална вода; газирана и негазирана
стона вода за пиће; безалкохолна пића.
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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- 2020-2220
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(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; 03.09.21; 03.11.09; 03.11.24;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, светло зелена, тамно зелена, црна.
(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- 2020-2221
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(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)

Ж
(591) плава, бела, тегет, розе, љубицаста, црна, беж
(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- 2020-2222
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(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; 03.09.18; 04.02.08; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, зелена, жута, нарансжаста.
(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- 2020-2223
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(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; 03.09.17; 04.02.11; 05.11.01;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.15

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 01.15.21; 01.15.24; 03.09.15; 05.11.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, розе, црвена.
(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- 2020-2224
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) DOMAĆI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.,
Милутина Миланковића 23, 11070 , Београд, RS
(540)

(531) 05.07.13; 14.01.13; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.03
(591) зелена, бела.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-2225
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) DADEX DOO FABRIKA ZA PROIZVODNJU
PEKARSKIH PEĆI I OPREME I TRGOVINU
PEKARSKOM OPREMOM SALAŠ NOĆAJSKI,
Стојана Чупића б.б., 22204, Салаш Ноћајски, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000, Нови Сад
(540)

DADEX
(511) 11 пекарске пећи; машине за печење хлеба;
инсталирање и одржавање пекарских пећи; уређаји
за прављење хлеба; пекарске пећи на топао ваздух;
пекарски пекачи; пећи за пицерије; индустријске
пекарске ротационе пећи; пекарске пећи за подгревање;
пекарске ротацијске пећи; пекарски апарати за печење;
електричне пекарске пећнице; електричне пекарске
пећи за индустријске потребе; електрични пекарски
пекачи; електрични пекарски пекачи за индустријске
сврхе; индустријске пекарске пећи; електричне пекарске
пећи; парне пекарске пећи; термоцикличне пекарске
пећи; мини електричне етажне пекарске пећи; ротационе
и комбиноване пекарске пећи; пекарске тунелске пећи;
кондиторске пекарске тунелске пећи.
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(210) Ж- 2020-2226
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Кристина Бандука, Добротић б.б.,
18400, Прокупље, RS
(540)

(531) 11.03.02; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна.
(511) 33 алкохолна пића; алкохолна пића која
садрже воће; алкохолни напици од воћа; дестилована
жестока пића; дестилована пића; жестока алкохолна
пића [дестилована]; јабуковача; јабуковаче; киршч,
вишњевача; крушковача; медовина.
(210) Ж- 2020-2227
(220) 15.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

FAIRY
(511) 3 препарати за рибање и одмашћивање; козметика;
марамице засићене препаратима за чишћење.
5 антибактеријски сапун; сапун за дезинфекцију;
средства за дезинфекцију хемијских тоалета; средства за
дезинфекцију за хигијенске сврхе; антибактеријска
средстав за прање руку; биоциди, фунгициди;
хербициди;
гермициди;
вируциди;
марамице
импрегниране дезинфекционим, антибактеријским,
фунгицидним,
гермицидним
или
вирицидним
препаратима; хигијенски сапуни и детерџенти; средства
за хигијену за употребу у домаћинству.
(210) Ж- 2020-2228
(220) 16.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) YUGLOB DOO, Зрењанински пут б.б.,
11211, Београд, RS
(740) Aдвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр.
44, 11000, Београд
(540)
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(531) 03.01.14; 03.01.16; 27.03.03; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.15
(591) ПАНТОНЕ 442ц (40%) или РГБ#д9дддц;
ПАНТОНЕ 442ц(40%) или РГБ#д9дддц; ПАНТОНЕ
7471 Ц; ПАНТОНЕ 1905 Ц; ПАНТОНЕ 367 Ц;
ПАНТОНЕ 2716 Ц; ПАНТОНЕ 2905 Ц.
(511) 3 козметика за децу, шампони, марамице
натопљене са козметичким лосионима, марамице за
бебе
натопљене
препаратима
за
чишћење.
10 флашице за бебе, варалице [цуцле] за бебе, цуцле
за бебе, цуцле за флашице за бебе, цуцле за храњење
беба, масажери за десни беба.
12 колица за бебе, муфови за колица за бебе, торбе
прилагођене за колица за бебе, сигурносна седишта
за децу за возила, навлаке за дечија колица, кровови
за дечија колица, бицикли.
18 мараме преко рамена за ношење беба, каишевиременици за ношење беба- новорођенчади, носиљке за
бебе, торбе "кенгури", каишеви-ременици за ношење
беба, новорођенчади, торбе, путне торбе за одећу.
20 оградице за бебе, креветци, колевке, високе столице
за бебе, шеталице за бебе, столови за пресвлачење беба
причвршћени за зид, подметачи за пресвлачење беба,
креветци за бебе, кревети са оградом за бебе, плетене
корпе за бебе, потпорни јастуци за главу бебе, јастуци
против превртања беба, јастуци за позиционирање главе
бебе, седишта за купање беба, простирке за оградице за
децу, прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим
постељине, штитници за дечије креветце, осим
постељине
21 кадице за бебе, преносиве, кадице на надувавање
за бебе, сталци за преносиве кадице за бебе.
24 подлоге од тканине за пресвлачење беба, вреће за
спавање за бебе, џак скафандер за бебе, постељина,
декоративна тканина за постељину, замена за јастук,
заштитна постељина за дечје креветце, пешкири од
текстила, јастучнице.
25 портикле, које нису од папира, гаћице за бебе
[доњи веш], опрема за бебе [одећа], кабанице
[одећа], каишеви [одећа], шалови, џемпери,
пуловери, одећа, крзно [одећа], готова, конфекцијска
одећа, штитници за уши [одећа], кратке панталоне
бермуде, панталоне, спољна одећа, рукавице [одећа],
конфекцијска постава [делови одеће], мараме,
шалови, ешарпе као одећа, плетена одећа [одећа],
комплети [одећа], капути, водоотпорна одећа,
рукавице без прстију, папуче, одећа за плажу, обућа
за плажу, пиџаме, хаљине, сандале, гаће, огртачи,
капути, мантили, купаће гаће, одећа за купање,
бадемантили, портикле, које нису од папира, ципеле,
виндјакне, сукње-панталоне, хаљине на трегере,
хаљине без рукава, покривала за главу, везена одећа,
шналице за косу, одећа од имитације коже, одећа од
коже, капе, чарапе и плетена трикотажа, чизме,
получизме, шалови за врат.

ЗИС / RS / IPO

Ж
35 онлајн рекламирање на рачунарској мрежи,
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, услуге посредовања у трговини.
(210) Ж- 2020-2230
(220) 16.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., # 100,
NY 10601, White Plains, US
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.09.14; 02.09.15; 27.05.12
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; козметика; козметички препарати;
козметички лосиони; козметичка млека; козметички
гелови; козметичка уља; козметичке креме;
козметичке маске; козметичке оловке; козметичке
марамице; козметички јастучићи; парфимеријски
производи, етарска уља; колоњске воде; парфеми;
мириси за личну употребу; тоалетна вода; сапуни,
наиме, сапуни за купање, козметички сапуни, сапуни
за бријање, мирисни сапуни, немедицински
козметички сапуни, дезодорантни сапуни, сапун
против знојења; шампон за тело; пилинзи за тело;
пилинзи за лице; пилинзи за руке; немедицински
препарати за купање; препарати против знојења и
дезодоранси за личну употребу; лосиони и балзами
за после бријања; лосиони за негу коже;
немедицински препарати за негу коже, креме и
лосиони; немедицинске хидратантне креме за кожу,
тоници, креме и серуми; уља за масажу; креме за
масажу; освеживачи простора; тамјан; потпури
[мириси]; препарати за парфимисање ваздуха; перле
за купање; препарати за негу ноктију; лак за нокте и
средство за одстрањивање лака за нокте; шминка;
немедицински тоалетни препарати; препарати за
негу косе; препарати за обликовање косе; лосиони за
косу; лак за косу; шампон; балзам за косу; гел за
косу; пена за косу; балзам за усне; козметички
лосион за сунчање; уља и лосиони за сунчање;
футроле за ружеве за усне; средства за бељење и
друге супстанце за употребу у перионицама;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати.
5 фармацеутски, медицински и ветеринарски препарати;
медицински препарати за негу коже; медицински
сапуни; санитарни препарати за употребу у медицини;
препарати за дезинфекцију руку; средство за
дезинфекцију у спреју за личну употребу; комплети који
се састоје углавном од гела за дезинфекцију и марамица
за дезинфекцију укључујући такође и хигијенске маске,
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пластичне рукавице и крему за руке за заштиту од
микроба; пластичне рукавице и крема за руке који се
користе за заштиту од микроба; 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.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти; хигијенске маске за
медицинску употребу; терапеутске маске за лице;
модне маске које се користе као хигијенске маске за
заштиту од вирусних инфекција; ултразвучни
козметички апарати за извођење естетских третмана
коже; штитници за лице за медицинску употребу;
заштитне рукавице за медицинску употребу;
ортопедски артикли; хируршки материјали за
зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе
са инвалидитетом; апарати за масажу; апарати за
масажу лица; апарати за масажу очију; апарати за
масажу за личну употребу; апарати, уређаји и
производи за сексуалне активности.
(210) Ж- 2020-2231
(220) 16.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

HEETS BLACK GREEN
SELECTION
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров
или
прерађен;
дувански
производи,
укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
артикли за пушаче, укључујући папир за цигарете и
тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете (табакере) и пепељаре,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче;
шибице; дувански штапићи, дувански производи за
загревање, електронски уређаји, и њихови делови,
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
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цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2020-2235
(220) 17.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

HOLZEM
(511) 5 производи за биолошку контролу, нарочито
пољопривредни
биопестициди,
биоинсектициди;
инсектициди; биофунгициди, фунгициди; биогермициди,
гермициди; биохербициди, хербициди; биофумиганти,
фумиганти, бионематициди, нематициди.
(210) Ж- 2020-2236
(220) 17.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд
(540)

SAVIQRESS
(511) 5 производи за биолошку контролу, нарочито
пољопривредни биопестициди, биоинсектициди;
инсектициди;
биофунгициди,
фунгициди;
биогермициди,
гермициди;
биохербициди,
хербициди;
биофумиганти,
фумиганти,
бионематициди, нематициди.
(210) Ж- 2020-2237
(220) 17.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Angels Finest d.o.o. Beograd-Novi Beograd,
Владимира Поповића 38-40, Београд, RS
(740) Тодоровић Иван, Господар Јевремова 23,
11000, Београд
(540)
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(531) 02.09.01; 04.01.02; 04.01.03; 05.07.13; 27.05.01;
27.05.07
(511) 29
воће, конзервисано; смрзнуто воће;
кристализовано воће; воће конзервисано у алкохолу;
воће, кувано; сушено воће и поврће; укисељено воће;
воћни желе; воћна пулпа; дехидрисано поврће;
исецкано поврће; конзервисано поврће; смрзнуто
поврће; укисељено поврће; усољено поврће; ајвар
[конзервисана паприка]; грицкалице на бази воћа;
грицкалице од кандираног воћа; грицкалице у
облику плочица базиране на орашастим плодовима и
сувом воћу; грицкалице у облику плочица базиране
на семенкама; грицкалице у облику плочице на бази
орашастих плодова и семенки; месо, риба, живина и
дивљач; компоти; џемови; воћни пектин за кување;
мармелада; зачињено коштуњаво воће; јаја, млеко и
млечни производи; уља и масти за исхрану.
30 кафа, чај, какао и замена кафе; брашно и производи
од житарица; хлеб, колачи и посластице; сирће, сосови и
други додаци јелу; зачини; зачински додаци.
32 пиво; минералне и содне воде; квас; воћни
напици и воћни сокови; воћни сирупи на
разблаживање; сирупи и други препарати за
производњу пића; безалкохолни концентрисани
воћни сирупи; концентрати, сирупи и прашкови који
се користе за припрему безалкохолних пића; сокови
од поврћа; безалкохолна пића, освежавајућа
безалкохолна пића.
(210) Ж- 2020-2238
(220) 17.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs, Rákóczi u. 81., H3574, HU
(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 24.17.02; 27.01.01; 27.03.12; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.04
(591) тамно плава, бела.
(511) 33 алкохолна пића; цидер (ферментисана
алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина,
жестока пића и ликери; газирана алкохолна пића;
газирана алкохолна пића са укусом воћа.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2020-2239
(220) 17.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Књаз Милош а.д., Јужна индустријска зона
б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона
б.б., 34300, Аранђеловац
(540)

(531) 01.15.19; 01.15.21; 05.03.14; 05.03.20; 05.07.12; 05.07.22;
25.01.06; 26.11.08; 27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) жута, црвена, бела, зелена.
(511) 5 медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати, витамини; витамински
додаци у таблетама за справљање газираних
напитака када се помешају са водом; витамински
препарати; витамински препарати и супстанце;
витаминско минерални дијететски додаци исхрани;
витаминско минерални додаци исхрани, минералне
воде за медицинску употребу, соли минералне воде.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
32 селтзер вода; ароматизована вода; ароматизована
минерална вода; безалкохолна пића; вода за пиће; воде
(пића); воћни коктели, безалкохолни; воћни
концентрати и пиреи који се користе за припрему
напитака; воћни напици; воћни напици и воћни сокови;
воћни нектар (безалкохолни); газирана безалкохолна
пића; газирана вода; газирана минерална вода; газирани
воћни сокови; изворска вода; изотоници; коктели,
безалкохолни;
коле
(безалкохолна
пића);
концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум вода;
минерална вода (пиће); минералне и газиране воде и
остали безалкохолни напици; минералне и содне воде;
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици са
укусом воћа; негазирана безалкохолна пића;
освежавајућа безалкохолна пића; сода вода; стоне воде;
тоник; флаширана вода за пиће.
(210) Ж- 2020-2243
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла Пупина 165e,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун
(540)

BLAGER
(511) 5 биоциди.
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(210) Ж- 2020-2245
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла Пупина 165e,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

(740) Адвокат Слађана Алексић, Петра Драпшина 10,
Нови Сад
(540)

HIMERA
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2246
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла Пупина 165e,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун
(540)

DOMINUS
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2247
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) AEVUM doo, Булевар Михајла Пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

CIMEX
(511) 5 биоциди.
(210) Ж- 2020-2248
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

AMBI-PUR
(511) 5
антибактеријски сапун; сапун за
дезинфекцију; средства за дезинфекцију хемијских
тоалета; средства за дезинфекцију за хигијенске
сврхе; антибактеријска средства за прање руку;
биоциди, фунгициди; хербициди; гермициди;
вируциди; хигијенски сапуни и детерџенти; средства
за хигијену за употребу у домацинству.
(210) Ж- 2020-2249
(220) 17.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Никола Станишић, Николе Доксата 81/1д,
Београд, RS
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(531) 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.12;
29.01.01; 29.01.02
(591) наранџаста, жута-златна.
(511) 29 воћни намази; месни намази; сирни намази;
намази на бази белог лука; намази на бази воћа;
намази на бази кикирикија; намази на бази млека;
намази на бази орашастих плодова; намази на бази
поврћа; намази од лешника; намази од лимуна;
намази од маслина; намази од меса; намази од тикве;
намаз од шкампа; тахини [намаз од сусама]; хумус
[намаз од леблебија]; ајвар (конзервисана паприка);
албумен, беланчевине, за кулинарске намене;
алгинати за кулинарске намене; аранжмани од
обрађеног воћа; бадеми, обрађени; бадеми,
припремљени; артичоке, обрађене; бадемово млеко;
бадемово млеко за кулинарске сврхе; беланце од јаја;
бели сиреви; биљна уља за исхрану; биљне масноће
за исхрану; биљни екстракти за кување; биљни
концентрати за кување; биљни маслац; биљни
протеини неформиране текстуре који се користе као
високопротеинска замена за месо; биљно млеко;
биљно уље за кулинарске потребе; бланширани
орашасти плодови; бобице, прерађене; бобице,
смрзнуте; бобице, сушене; бобичасто воће,
конзервирано; боранија, конзервирана; боранија,
прерађена;
боровнице,
обрађене;
боровнице,
смрзнуте; боровнице, суве; бразилски ораси,
прерађени; бразилски ораси, припремљени; брзосмрзнуто воће; брзо-смрзнуто поврће; бруснице,
прерађене; бруснице, смрзнуте; бујон; бундева,
прерађена; вишње, конзервиране; вишње, смрзнуте;
вишње, суве; воће конзервирано или у теглама; воће,
конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће,
кувано; воће, припремљено; воће у конзерви; воће у
теглама; воћни желе; гарден салата; глазирано воће;
грашак, конзервирани; грашак, обрађен; грашак у
конзерви; грејпфрут, прерађен; грицкалице на бази
воћа; грицкалице на бази кромпира; грицкалице на
бази морских алги; грицкалице на бази орашастих
плодова; грицкалице на бази пасуља; грицкалице на
бази поврћа; грицкалице на бази соје; грицкалице на
бази сувог воћа; грицкалице на бази тофуа;
грицкалице од кандираног воћа; грицкалице у
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облику плочица базиране на воћу; грицкалице у
облику плочица базиране на орашастим плодовима;
дехидрисано млеко; ђумбиров џем; желатин; желе за
исхрану; желеи, џемови, компоти; залеђено воће;
жуманце од јаја; замене за месо на бази поврћа;
замене за јаја; замрзнуто воће и поврће; замрзнутосушено поврће; зачињена уља; зачињена уља за
кулинарске потре; зачињени бадеми; зачињени
индијски ораси; зачињени мешани орашасти
плодови; зачињени орашасти плодови; зачињен
кикирики; зачињено коштуњаво воће; инћуни,
неживи; јабуке, обрађене; јагоде, смрзнуте; јагоде,
прерађене; јаја, млеко и млечни производи; јестива
уља и масти; јестиве масти; јестиви делови
орашастих плодова; јестиве семенке, обрађене;
кајсије, обрађене; какао путер; какао путер за
исхрану; кандирани бадеми; кандирани кикирики;
кандирани ораси; канола уље за кулинарске потребе;
канола уље за исхрану; кикирики, конзервиран;
кикирики паста; кикирики, припремљен; кикирики
путер; кимчи (јело од ферментисаног поврћа);
кинески купус, прерађен; кокосово млеко; кокосово
млеко за кулинарску употребу; кокосово уље за
исхрану; кокосов путер; кокос, осушени; компоти;
компот од бруснице; конзервиране маслине;
конзервиране,
сушене
и
куване
маслине;
конзервиране шљиве; конзервирани кромпир;
конзервирани парадајз; конзервирани пужеви;
конзервирани производи од рибе; конзервирани
спанаћ; конзервирано воће; КОНЗЕрвирано воће и
поврће; конзервирано месо, риба, поврће и воће;
конзервирано, сушено и кувано воће и поврће;
конзервисана гомољика; тартуф; конзервисана соја,
за исхрану; конзервисан бели лук; конзервисане
печурке; конзервисани парадајз; конзервисано,
замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће;
конзервисано поврће; конзервисан пасуљ; кора од
воћа; коштано уље за исхрану; кувано воће; кувано
воће и поврће; кувано поврће; кукурузно уље за
исхрану; купине, прерађене; леблебија, обрађена;
леблебије, сушене; леблебије у конзерви; лешници
припремљени; мармеладе од поморанџе и ђумбира;
маслац од меда; маслац са белим луком; маслац са
биљем; маслине, куване; маслине пуњене бадемима;
маслине, припремљене; маслине пуњене пестом у
сунцокретовом уљу; маслине, сушене; маслиново
уље за исхрану; маслиново уље за кулинарске
потребе; мермелада; мешана јестива уља; мешана
биљна уља за кулинарске потребе; млади кукуруз,
прерађени; млади лук, прерађен; млевено воће;
млеко; млеко и млечни производи; прерађене
семенке од сунцокрета; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе; млеко од киририкија; млеко од
орашастих плодова као замена за млеко; млеко од
соје за кулинарске потребе; млеко са ниским нивоом
масти; мусеви од поврћа; некувано воће,
ЗИС / RS / IPO
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припремљено; нерафинисано уље које се користи за
кулинарске потребе; обрађени пужеви (ескарготи);
обрађени црни лук; овсено млеко; ољуштени
парадајз; органско млеко; павлака (биљна) на бази
поврћа; павлака за кување у праху; палмино уље за
исхрану; палмино уље за кулинарске потребе;
паприке, обрађене; паприке, припремљене; парадајз
пире; паста од белог лука за кување; паста за гуаве;
паста од плавог патлиџана; паста од поврћа; пасте од
икре рачића, пасте од поврћа; пасте од риба; пасте од
тикве; пасуљ, обрађени; пасуљ, припремљен; пасуљ,
сушени; пасуљ у конзерви; пахуљице од кокоса;
паштета од артичоке: паштета од поврћа: паштета од
инћуна; перила уља за исхрану; перила уља за
кулинарске потребе; печени бедеми: печени бели
лук; печени индијски ораси; печени кестени; печени
кикирики; печени лешници; печени макадамија
ораси; печени мешани орашасти плодови; печени
орашасти плодови; печени орашчићи; печени пасуљ;
печурке, обрађене; печурке, припремљене; пикантни
кисели краставци; пире од печурака: пире од плавог
патлиџана: пире од тикве; поврће конзервирано, или
у теглама; поврће конзервирано у уљу; поврће,
обрађено; поврће кувано у сирћету; поврће
укисељено у сирћету; поврће у конзерви; поврће у
теглама; прерађена лимунска трава; прокељ,
прерађен; пужеви припремљени за људску исхрану;
путер; путер од бадема: путер од индијског ораха:
путер од орашастих плодова; рибља паштета; риба у
конзерви; рибљи желатин за исхрану; ролнице од
сувог воћа; салате од воћа: салате од воћа и поврћа;
салате од поврћа; сардине, неживе; сардине у
конзерви;
семенке,
припремљене;
семенке
припремљене за људску конзумацију; семенке
припремљене за људску конзумацију, које нису
зачини или ароме; семенке сусаме, обрађене;
сецкани бели лук, конзервирани; сечено воће; сечено
поврће; сипе, неживе; сирово воће, ољушћено;
смрзнут бели лук; смрзнути спанаћ; смрзнуто воће;
смрзнуто поврће; сојина зрна, прерађена; сојино
млеко; сојино уље за исхрану; сојино уље за кување;
сојино уље за употребу у кулинарству; суве
бруснице; суве гљиве; суве дагње; суво грожђе;
сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово
уље за исхрану; сунцокретово уље за кулинарске
потребе; сусамово уље за исхрану: суфлеи од
бундеве; суфлеи од поврћа; сушена сојина зрна;
сушене, јестиве гљиве; сушене јестиве морске алге:
сушене јестиве црне гљиве; сушене махунарке;
сушени рачићи; сушени тартуфи [јестиве гљиве];
сушено воће и поврће; сушено поврће; уља за
исхрану; уља за кување; уља од орашастих плодова;
уља од орашастих плодова за кулинарске потребе;
уље бундевиних семенки за кулинарске потребе; уље
за печење на биљној бази у спреју; уље за печење у
спреју; уље кикирикија за кулинарске потребе; уље
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кита за исхрану; уље од грожђаних коштица за
исхрану; уље од кикирикија за исхрану; уље од
пиринчаних мекиња за исхрану; уље од семена пана
за исхрану; уље од семенке бундеве за исхрану; уље
од семенки грожђа за кулинарске потребе; уље од
уљане репице за кулинарске потребе; уље палминих
коштица за исхрану; уље палминог језгра за
кулинарске потребе; уље пиринчаних мекиња за
кулинарске потребе; умаци на бази млека; умаци од
пасуља; умаци од сира; умаци од чилија са сиром;
унапред исецкане салате од поврћа; уншиу
мандарине, прерађене; урме; усољено поврће;
ферментисани тофу; фалафел; хидрегенизована уља
за кулинарске потребе; хумус као тесто од леблебија;
цацики [tzatziki]; црвени лук, конзервисан; црвени
лук, прерађен; црвени лук, припремљен; црвени
пасуљ, конзервиран; црвени снепер, неживи; црни
лук, припремљен; чипс од соје; џемови; шкољке, које
нису живе.
30 какао намази; намази на бази чоколаде; гочујанг
[ферментирани намаз од љутих папричица]: намази
на бази чоколаде који садрже орашасте плодове;
чоколадни намази који се наносе на хлеб; чоколадни
намази који садрже орашасте плодове; ароме бедема,
осим есенцијалних уља, за напитке: балзамико сирће:
бели лук у праху: бели лук у праху [зачин]; бибер;
биљне инфузије; биљни концентрати као зачини;
биљни препарати за употребу као замена за кафу;
ванила ароме за храну; винске сирће: воћне ароме
које се користе за храну и пиће, осим екстракта;
воћни желе [слаткиши]; воћни преливи [сосови];
воћно сирће: глукоза за кулинарску намену; ђумбир
[зачин]; ђум6ир у праху који се користи као зачин:
замене за шећер: затар мешавина зачина: зачини;
зачини за печење: зачини и прилози на бази какаоа за
храну и пића; зачини на бази сушене смокве; зачини
у праху; зачин од сушених чили папричица; зачинска
паприка; зачинска со која се користи за кување;
зачински додаци; зачињена паста од пасуља као
прилог храни; зачињена со: зашећерени бадеми;
зелени чај; инстант пиринач; јаворов сируп; какво
мешавине: кари [зачин]; кари зачини; кари сос; кари
сосови; кари у праху [зачин]: конзервирани влашац;
конзервирани
ђумбир
[зачин];
конзервисане
баштенске траве [зачини}: коштуњаво воће у праху;
куркума; куркума за исхрану; кус-кус [грма]:
кухињска со; кухињска со помешана са семенкама
сусама; ланено семе за кулинарску употребу [зачин];
мед; мед са лековитим биљем; меласа за исхрану;
мешавина зачина са каријем; млевени овас; морска
вода за кување; овсене пахуљице; овсено брашно;
ољуштени јечам; ољуштени овас; ољуштени
пиринач; орашчићи; органски кари сосови; паприка
(зачин); пиринач куван на пари; пиринчана каша за
кулинарске намене; посластице од кикирикија;
преливи за салату; препарати од житарица;
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прерађене интегралне житарице; пшеничне клице за
људску исхрану; сенф; сирће; сирће, сосови (додаци
јелу); сирће, сосови и дpyги додаци јелу; сируп од
агаве (природни заслађивач); слад за људску
исхрану; сос од бруснице (зачин); сусамово семе
(зачин); сушени босиљак; сушени оригано; сушени
першун; сушени рузмарин; сушени тамјан; сушено
баштенско биље које се користи као зачин; сушено
биље за кулинарске потребе; укисељени ђумбир
(зачин); умак од парадајза; умак, сос од соје; хељда,
прерађена; цимет (зачин); цимет у праху (зачин);
црвена слатка паприка (зачин); црни лук у праху;
чатни
од
зеленог
парадајза;
чатни
од
карамелизованог црног лука; чатни од мангоа; чатни
од парадајза; чатни од цвекле; чатни од црвеног
лука; чатни од црног лука; чатни од шљива; чау-чау
(зачин); чили као зачин; чили паста као зачин; чили
сос; чили у праху; чимичури сосови; шећер; шећер,
мед; меласа.
31 артичоке, свеже; бадем (воће); бели лук, свеж; бибер
(биљка); биљке; босиљак, свеж; бразилски ораси, свежи;
влашац, свежи; гљиве, свеже; инћуни, живи; јестиви
сусам, непрерађен; јестиво семе лана, непрерађено;
кикирики, свеж; коприва; кукуруз; лешник, свеж;
маслине, свеже; мекиње; микроповрће, свеже,
непрерађено; просо; непрерађено семе; непрерађено
семе за пољопривредне сврхе; овас (зоб); орах биљке
коле; орашасто воће; органске свеже биљке; органско
свеже воће; органско свеже воће и поврће; органско
свеже поврће; оригано, свеж; остаци биљака; остаци воћа
(комина); паприке, свеже; парадајз свежи; пасуљ свеж;
патлиџан, свеж; пекан ораси; свежи, пиринач,
непрерађен; писаћи, свежи; свеже воће и поврће; свеже
зачинско биље; свеже воће и поврће; свежи индијски
ораси; свеж першун; семе житарица, непрерађено;
тартуфи, свежи; хмељ; црни лук, свеж; чери парадајз,
свежи; чили паприке, свеже; шумски производи.
(210) Ж- 2020-2250
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) NOVA ADRESA d.o.o. Beograd, Матошева 6,
Београд, RS
(740) Адвокат Милорад Рогић, Адмирала Гепрата 7,
Београд
(540)

(531) 07.01.24; 14.05.02; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.12
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(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административне услуге за пресељење
пословања предузећа; административне услуге у вези
са упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; ажурирање
огласних материјала; анализе цена и трошкова;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дистрибуција рекламног
материјала; договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; изнајмљивање билборда [паноа за
рекламирање];
изнајмљивање
времена
за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање тржишта; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
избором особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [рау рег click оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање и
организационо саветовање; пословно уирављање
хотелима; преговарање и закључивање пословних
трансакција за трећа лица; преговарање о пословним
уговорима за друге; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
ЗИС / RS / IPO

Ж
презентација робе; преписивање кореспонденције
[канцеларијске услуге]; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; привремено
пословно управљање; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
производња рекламних филмова; продукција
програма телевизијске продаје; промоција продаје за
друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; развој концепта
оглашавања; рачуноводство; рекламирање на радију;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стручне услуге о пословној ефикасности; тражење
спонзорства; управљање програмима лојалности
потрошача; управљање програмима за путнике који
често лете авионом; уређивање излога; услуге
агенција за запошљавање; услуге агенција за
пружање пословних информација; услуге агенција за
увоз и извоз; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге заказивања састанака
[канцеларијске услуге]; услуге комерцијалног
лобирања; услуге корпоративне комуникације;
услуге малопродаје уметничких дела од стране
уметничких галерија; услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге односа
са медијима; услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета; услуге подсећања на уговорене састанке
[канцеларијски послови]; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге поређења
цена; услуге пословног посредовања које се односе
на повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства; услуге посредовања у трговини; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
услуге праћења штампе; услуге претплате на новине
за друге; услуге пријављивања пореза; услуге
продаје путем лицитације; услуге рекламних
агенција; услуге телемаркетинга; услуге телефонских
централа; услуге телефонског одговарања за одсутне
73

Ж
претплатнике;
услуге
управљања
пословним
пројектима за грађевинске пројекте; услуге
фотокопирања; фактурисање; циљни маркетинг.
36 банкарске услуге; банкарске хипотеке; групно
финансирање; давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти; депозити
драгоцености; електронски пренос виртуалних
валута; електронски пренос средстава; зајмови на
рате; здравствено осигурање; издавање вредносних
бонова; издавање кредитних картица; издавање
пословног простора [непокретности]; издавање
путничких чекова; изнајмљивање заједничких
канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
инвестирање капитала; инвестирање средстава;
инвестициони
фондови;
клириншки
послови
[финансије]; консултације о осигурању; најам
апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка
процена; обавештења о карбон кредитима; обрада
плаћања извршених кредитним картицама; обрада
плаћања извршених платним картицама; онлајн
банкарство; организовање новчаних прикупљања;
организовање финансирања за грађевинске пројекте;
осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање
од последица несрећног случаја; позајмљивање уз
заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови
везани за непокретности; посредовање на берзи;
посредовање у осигурању; посредовање у промету
некретнина; посредовање у промету са хартијама од
вредности; прикупљање прилога за добротворне
фондове; припрема понуда за потребе процене
трошкова; провера чекова; процена антиквитета
[старина]; процена накита; процена накнада штете
[финансијска процена]; процена некретнина; процена
поштанских марака; процена уметничких дела;
пружање информација о осигурању; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; пружање финансијских информација;
трговање акцијама и обвезницама; убирање
најамнине [станарине]; управљање непокретностима;
управљање стамбеним зградама; услуге агенција за
изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за
наплату дугова; услуге агенција за промет
некретнина; услуге актуара; услуге берзанског
посредовања; услуге давања гаранције; услуге
залагаоница; услуге исплате пензија; услуге јемства;
услуге кредитних агенција; услуге мењачница;
услуге осигурања; услуге плаћања електронским
новчаником;
услуге
пословне
ликвидације,
финансијске; услуге саветовања у вези са
задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова
узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге
штедионица; факторинг; фидуцијарни послови;
финансијска истраживања; финансијска процена
интелектуалне својине; финансијска процена не
посеченог дрвета; финансијска процена развојних
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трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији;
финансијска
размена
виртуалних
валута;
финансијске анализе; финансијске консултације;
финансијске процене одговора на позиве за
подношење
понуда;
финансијске
процене
[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске
услуге при царинском посредовању; финансијско
спонзорисање; финансијско управљање; финансијско
управљање исплатама надокнада за друге;
финансирање зајмова; финансирање лизинга;
фискално процењивање.
37
асфалтирање; асфалтирање путева; бојење и
поправка натписа; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; грађевински надзор; дезинфиковање; закивање;
заштита возила од корозије; заштита грађевина од
влаге; заштита од корозије; зидарске услуге; зидарство;
изградња и одржавање цевовода; изградња сајамских
штандова и продавница; изградња фабрика;
изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање
булдожера; изнајмљивање дизалица [грађевинске
опреме]; изнајмљивање машина за ископавање
[багера]; изнајмљивање машина за чишћење путева;
изолација грађевина; инсталација, одржавање и
поправка рачунарске опреме; инсталирање и
одржавање пећи; инсталирање и поправка телефона;
инсталирање и поправљање расхладне опреме;
инсталирање, одржавање и поправка машина;
конструисање; консултације о грађењу; лакирање;
малтерисање; молерске услуге, спољне и унутрашње;
монтирање скела; обнављање машина које су
истрошене или делимично уништене; одржавање
возила; одржавање и поправка моторних возила;
одржавање намештаја; полагање каблова; поправка и
одржавање филмских пројектора; постављање и
поправка лифтова; постављање и поправљање опреме
за грејање; постављање комуналних објеката на
градилиштима; постављање, одржавање и оправљање
канцеларијских машина и опреме; пружање
информација у вези са изградњом; пружање
информација у вези са поправкама; пуњење батерија за
возила; пуњење електричних возила; рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени; рушење грађевина; уградња прозора и
врата; услуге електричара; услуге сервисних станица за
возила [бензинских пумпи]; чишћење зграда [спољних
површина]; чишћење унутрашњости зграда.
(210) Ж- 2020-2251
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,
11000, Београд, RS
(540)
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(511) 3
козметика; немедицинска козметика и
тоалетни препарати; парфимерија, етерична уља,
немедицински лосиони за косу; етарска уља.
5
фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, спрејеви за
медицинску употребу, додаци за минералну храну,
лекови за медицинску и ветеринарску употребу,
масти за медицинску и ветеринарску употребу,
лосиони за медицинску употребу, витамински
препарати.
(210) Ж- 2020-2252
(220) 18.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) NOVA ADRESA d.o.o. Beograd, Матошева 6,
Београд, RS
(740) Адвокат Милорад Рогић, Адмирала Гепрата 7,
Београд
(540)

(531) 07.01.24; 14.05.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.12
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административне услуге за пресељење
пословања предузећа; административне услуге у вези
са упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; ажурирање
огласних материјала; анализе цена и трошкова;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дистрибуција рекламног
материјала; договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; изнајмљивање билборда [паноа за
рекламирање];
изнајмљивање
времена
за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;

ЗИС / RS / IPO

Ж
истраживање тржишта; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
избором особља; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; непосредно
оглашавање путем поште; обавештења о пословима;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
обрада текста; оглашавање; оглашавање на отвореном;
оглашавање плаћањем по клику [рау рег click
оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; оптимизација претраживача за промоцију
продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет
странице; организовање изложби за привредне или
рекламне потребе; организовање модних ревија у
промотивне сврхе; организовање сајмова; писање
радних биографија за друге; писање рекламних
текстова; писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном
управљању;
пословна
испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање и
организационо саветовање; пословно уирављање
хотелима; преговарање и закључивање пословних
трансакција за трећа лица; преговарање о пословним
уговорима за друге; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; преписивање кореспонденције
[канцеларијске услуге]; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; привремено
пословно управљање; прикупљање информација у
компјутерске базе података; прикупљање статистичких
података; припрема платних листи; производња
рекламних филмова; продукција програма телевизијске
продаје; промоција продаје за друге; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање пословних
информација; пружање пословних информација путем
Интернет странице; психолошко тестирање за избор
запослених;
развој
концепта
оглашавања;
рачуноводство; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне услуге
у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
75

Ж
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стручне услуге о
пословној
ефикасности;
тражење
спонзорства;
управљање програмима лојалности потрошача;
управљање програмима за путнике који често лете
авионом; уређивање излога; услуге агенција за
запошљавање; услуге агенција за пружање пословних
информација; услуге агенција за увоз и извоз; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге
комерцијалног лобирања; услуге корпоративне
комуникације; услуге малопродаје уметничких дела од
стране уметничких галерија; услуге набавке за трећа
лица [куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге односа са
медијима; услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета; услуге подсећања на уговорене састанке
[канцеларијски послови]; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге поређења
цена; услуге пословног посредовања које се односе на
повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства; услуге посредовања у трговини; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
услуге праћења штампе; услуге претплате на новине за
друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје
путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге
телемаркетинга; услуге телефонских централа; услуге
телефонског одговарања за одсутне претплатнике;
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте;
услуге
фотокопирања;
фактурисање; циљни маркетинг.
36 банкарске услуге; банкарске хипотеке; групно
финансирање; давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти; депозити
драгоцености; електронски пренос виртуалних валута;
електронски пренос средстава; зајмови на рате;
здравствено осигурање; издавање вредносних бонова;
издавање кредитних картица; издавање пословног
простора [непокретности]; издавање путничких чекова;
изнајмљивање заједничких канцеларија за рад;
изнајмљивање
некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних газдинстава; инвестирање капитала;
инвестирање средстава; инвестициони фондови;
клириншки послови [финансије]; консултације о
осигурању; најам апартмана; нотирање цена на берзи;
нумизматичка процена; обавештења о карбон
кредитима; обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама; онлајн банкарство; организовање новчаних
прикупљања;
организовање
финансирања
за
грађевинске пројекте; осигурање живота; осигурање од
пожара; осигурање од последица несрећног случаја;
позајмљивање уз заложно обезбеђење; поморско
осигурање; послови везани за непокретности;
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посредовање на берзи; посредовање у осигурању;
посредовање у промету некретнина; посредовање у
промету са хартијама од вредности; прикупљање
прилога за добротворне фондове; припрема понуда за
потребе процене трошкова; провера чекова; процена
антиквитета [старина]; процена накита; процена
накнада штете [финансијска процена]; процена
некретнина; процена поштанских марака; процена
уметничких дела; пружање информација о осигурању;
пружање информација о финансијама путем интернет
странице; пружање финансијских информација;
трговање акцијама и обвезницама; убирање најамнине
[станарине]; управљање непокретностима; управљање
стамбеним зградама; услуге агенција за изнајмљивање
смештаја [станова]; услуге агенција за наплату дугова;
услуге агенција за промет некретнина; услуге актуара;
услуге берзанског посредовања; услуге давања
гаранције; услуге залагаоница; услуге исплате пензија;
услуге јемства; услуге кредитних агенција; услуге
мењачница; услуге осигурања; услуге плаћања
електронским
новчаником;
услуге
пословне
ликвидације, финансијске; услуге саветовања у вези са
задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова
узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге
штедионица; факторинг; фидуцијарни послови;
финансијска истраживања; финансијска процена
интелектуалне својине; финансијска процена не
посеченог дрвета; финансијска процена развојних
трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији;
финансијска размена виртуалних валута; финансијске
анализе; финансијске консултације; финансијске
процене одговора на позиве за подношење понуда;
финансијске
процене
[осигурање,
банкарство,
некретнине]; финансијске услуге при царинском
посредовању; финансијско спонзорисање; финансијско
управљање; финансијско управљање исплатама
надокнада
за
друге;
финансирање
зајмова;
финансирање лизинга; фискално процењивање.
37
асфалтирање; асфалтирање путева; бојење и
поправка натписа; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; грађевински надзор; дезинфиковање; закивање;
заштита возила од корозије; заштита грађевина од
влаге; заштита од корозије; зидарске услуге; зидарство;
изградња и одржавање цевовода; изградња сајамских
штандова и продавница; изградња фабрика;
изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање
булдожера; изнајмљивање дизалица [грађевинске
опреме]; изнајмљивање машина за ископавање
[багера]; изнајмљивање машина за чишћење путева;
изолација грађевина; инсталација, одржавање и
поправка рачунарске опреме; инсталирање и
одржавање пећи; инсталирање и поправка телефона;
инсталирање и поправљање расхладне опреме;
инсталирање, одржавање и поправка машина;
конструисање; консултације о грађењу; лакирање;
малтерисање; молерске услуге, спољне и унутрашње;
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монтирање скела; обнављање машина које су
истрошене или делимично уништене; одржавање
возила; одржавање и поправка моторних возила;
одржавање намештаја; полагање каблова; поправка и
одржавање филмских пројектора; постављање и
поправка лифтова; постављање и поправљање опреме
за грејање; постављање комуналних објеката на
градилиштима; постављање, одржавање и оправљање
канцеларијских машина и опреме; пружање
информација у вези са изградњом; пружање
информација у вези са поправкама; пуњење батерија за
возила; пуњење електричних возила; рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени; рушење грађевина; уградња прозора и
врата; услуге електричара; услуге сервисних станица за
возила [бензинских пумпи]; чишћење зграда [спољних
површина]; чишћење унутрашњости зграда.
(210) Ж- 2020-2271
(220) 22.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) YIWU RASHEL TRADING CO., LTD, Room
3110, 3111 & 3112, 31st Floor, Global Building, No.168
Finance 6th Street, Financial Commerce District, Futian
Street, Yiwu City, Zhejiang Province, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) 3 козметика; козметички препарати за негу
коже; козметичке маске; пудер за шминкање;
козметика за обрве; козметичке оловке; ружеви за
усне; маскаре; парфеми; лак за нокте; лакови за косу;
креме за избељивање коже; депилатори; комади
тоалетног сапуна; шампони; ароматична уља
[етарска уља]; средства за чишћење зуба; козметика
за животиње; препарати за чишћење.
(210) Ж- 2020-2274
(220) 22.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) DATA TECH INTERNATIONAL DOO
BEOGRAD, Кружни Пут 7, 11000, Лештане, RS
(740) Адвокат Милан Јоксовић, Хаџи Милентијева
46, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 26.04.01; 26.04.08; 26.04.09; 26.05.03; 26.05.11;
27.05.01; 27.05.11
(511) 9
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за превођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење; маске за роњење; чепови за уши за рониоце;
штипаљке за нос за рониоце и пливаче; рукавице за
рониоце; апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
36
осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
42 научне и технолошке услуге, као и yслугe
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и аутентификвције;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2020-2275
(220) 22.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Solitea, a.s., Drobneho 555/49, 60200, Brno , CZ
(740) Александра Видић, Церска 84, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.04
(591) Пантоне: 655 Ц / 282 У.
(511) 9 софтвер.
42 пружање услуга у вези са софтвером; дизајнирање и
развој софтвера; пружање услуга у вези примене и
употребе рачунарског софтвера; стварање, инсталирање,
ажурирање и одржавање софтвера.
(210) Ж- 2020-2276
(220) 23.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Event Media doo, Ламартинова бр.20,
11050, Београд, RS
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Ж
(740) Адвокат Светлана М. Струнић, Голубачка бр.
7, 11050, Београд
(540)

(531) 11.01.02; 11.01.04; 20.01.15; 26.04.16; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) пудер роза, зелена, лимунзелена, плава, бордо,
тамно љубичаста, светло љубичаста.
(511) 8 стони прибор за јело, као што су ножеви,
виљушке и кашике, укључујући и оне направљене од
драгоцених метала.
9 апарати и инструментиза вагање, мерење; мелодије,
слике, позадине, игре, и музика за мобилне телефоне који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; играни филмови,телевизијски
програми и аудио-визуелни садржај са играним
филмовима и телевизијским забавним програмом који се
могу преузети са интернета;играни филмови, телевизијски
програми и аудио-визуелни садржај са играним
филмовима и телевизијским забавним програмом који се
могу гледати на интернету у реалном времену;
рачунарски софтвер и апликације; рачунарски софтвер за
бележење кулинарских рецепата; рачунарски софтвер за
преузимање и складиштење кулинарских рецепата;
унапред снимљене касете, двд и цд са играним
филмовима и телевизијским забавним програмом;
подлоге за мишеве; украсни магнети; наочаре за сунце.
16
штампане ствари; фотографије; канцеларијски
материјал;
уметнички
материјали;
кичице;
канцеларијски прибор (изузев намештаја); материјали за
обуку и наставу из области кулинарства (изузев апарата);
пластични материјал за паковање (који није укључен ти
друге класе); папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; упијајуће фолије од
папира или пластике за паковање хране; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
пластична, мехураста амбалажа за паковање или
умотавање; фолије од папира или пластике за одржавање
влаге за паковање хране]; магазини, часописи, књиге;
папирна роба; прибор за писање; постери; разгледнице;
регистратори; свеске; фасцикле; блокови; свеске за
писање рецепата; листићи за поруке; адресари;
роковници; корице за књиге; налепнице за кола;
сличице; албуми са сличицама; стони календари; зидни
календари; маркери за књиге; картице са рецептима за
мењање; зидне и друге фотографије; честитке.
20 посуде, пластичне за амбалажу.
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крцкалице за орахе; кухињски прибор за
припремање хране; кухињски прибор за сервирање
хране; кухињски прибор за припрему роштиља;
посластичарски прибор; посуде за припремање
хране; посуде за сервирање хране; посуде за
сервирање алкохолних и безалкохолних пића; шоље
за топле и хладне напитке; чаше за алкохолна и
безалкохолна пића; посуде за сервирање топлих и
хладних напитака.
25 одећа и покривала за главу за мушкарце; одећа и
покривала за главу за жене; дечја одећа и покривала
за главу; одећа и покривала за главу намењена за
ношење приликом припреме и сервирања хране.
29 јела, напици и прерађевине који се користе у
исхрани и су укључени у класу 29, а углавном се
састоје од меса и/или рибе и/или живине и/или
дивљачи и/или кобасица и/или воћа и/или поврћа
и/или печурака и/или кромпира и/или сира и/или
павлаке и/или других млечних производа, са или без
додатог пиринча и/или тестенина; напици на бази
млека; напици као замена за млеко; јаја;
неароматизоване
и
незачињене
семенке
припремљене за људску исхрану.
30 брашно, хлеб и производи од житарица; јела од
тестенина; припремљена јела, укључена у класу 30,
која се углавном састоје од пиринча и/или тестенина
са додатком других намирница биљног и
животињског порекла које се користе у исхрани;
укључујући горе наведену робу која је расхлађена
или замрзнута; колачи и посластице; кафа; замене за
кафу; чај, какао; шећер; пиринач; тапиока; мед;
квасац; прашак за пециво; природни заслађивачи; со;
сенф; кечап; мајонез; сирће; сосови; зачини,
прерађене мешавине зачина; лед; есенције за
исхрану, изузев етеричних есенција и есенцијалних
уља; омекшивачи за месо, за употребу у
домаћинству; везивни агенси за месо; ароме за пића,
које нису етерична уља; ароме за колаче, које нису
етерична уља; сладолед; прашкови за прављење
сладоледа; пудинг; препарати за учвршћивање
мућене павлаке, шлага; додаци за згушњавање хране
за кување; грицкалице; прополис, за исхрану;
матични млеч, за исхрану (не у медицинске сврхе);
чоколада и производи на бази какаоа, за исхрану;
декоративни јестиви производи за припрему
посластичарских производа, на бази шећера.
32 пиво; минералне и газиране воде; безалкохолна
пића; воћни напици и воћни сокови; сокови од
поврћа [пића]; сирупи и други безалкохолни
препарати за производњу напитака; концентрати за
употребу у припреми безалкохолних пића; прашкови
који се користе у припреми безалкохолних пића;
екстракти за прављење пића; кашасти напици од
воћа или поврћа; спортска пића; изотоници.
33
алкохолна пића [изузев пива]; алкохолне
есенције; алкохолни екстракти; воћни екстракти,
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алкохолни; жестока пића и алкохолна пића;
аперитиви; препарати за прављење алкохолних пића.
35 оглашавање; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; промотивне и маркетиншке
услуге; обезбеђивање онлајн рачунарских база података
и онлајн база података које је могуће претражити које
садрже листе малих огласа за робе и услуге; услуге
онлајн малопродајних објеката са робом и услугама који
се могу преузети са интернета; ширење огласа за друге
путем интернета; обезбеђивање и изнајмљивање
огласног простора на интернету; услуге онлајн
оглашавања и рекламирања; обезбеђивање услуга онлајн
лицитација; онлајн промоције.
38 телекомуникације; услуге емитовања и преноса
телевизијског програма; услуге емитовања радио
програма; услуге емитовања и преноса тв програма
посредством интернета.
41
образовне услуге из области кулинарства;
припремање обука из области кулинарства; разонода;
спортске и културне активности; онлајн издавање
електронских књига и часописа.
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; рачунарске услуге у виду
персонализованих веб страница са подацима које уносе
сами корисници, лични профили и подаци; рачунарске
услуге, наиме, хостинг онлајн простора за друге за
организацију и спровођење онлајн састанака, окупљања и
интерактивних дискусија; обезбеђивање онлајн именика,
база података и претраживача за добијање података из
широког спектра тема и области од општег интересовања
путем интернета; хостинг дигиталног садржаја на
интернету, наиме, онлајн дневници и блогови;
обезбеђивање привременог рачунарског софтвера који се не
може презети са интернета који се користи за прављење и
објављивање онлајн дневника и блогова; услуге хостинга
веб страница; рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање
претраживача за добијање података на глобалној
рачунарској мрежи.
(210) Ж- 2020-2277
(220) 23.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) HACINT INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO.,
LTD, NO. 003 Songjiang Road, Economic and Technological
Development Zone, , Hebi City, Henan Prov., CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) 7 машински алати; индустријски роботи; машине
за обраду метала; машине за завршну обраду; машине за
печаћење за индустријску употребу; машине за
извлачење метала; машине за утискивање; машине за
сечење; секачи [машине]; машине за наношење
лепљивих трака [машине]; машине за везивање снопова.
9 апарати за обраду података; радио апарати за
возила; камере за вожњу уназад; апарати за мерење и
проверу брзине возила[фотографски]; инструменти и
уређаји за геодетско мерење; стереоскопски апарати;
снопови електричних жица за аутомобиле; конектори
[струјни]; електричне инсталације за спречавање
провала; батерије, електричне.
35 оглашавање и рекламирање; пружање пословних
информација; услуге агенција за увоз и извоз;
промоција продаје за друге; маркетинг; консултације
у вези са избором особља; системација информација
у компјутерским базама података; вођење књига
[књиговодство]; изнајмљивање аутомата за продају;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала.
(210) Ж- 2020-2278
(220) 23.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

COCA-COLA
(511) 32 пива; минералне и газиране воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2020-2279
(220) 22.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) STEFAN JOVANIĆ PR PRODAJA PREKO
INTERNETA PEACH PERFECT BEOGRAD, Веле
Нигринове 14/3, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.24
(511) 5 дијететски суплементи који служе као
допуна нормалнј исхрани или за побољшање општег
здравственог стања.
18 спортске торбе.
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Ж
21 боце за пиће за спортове.
25 одећа и обућа за спорт.
28
спортска опрема и опрема за теретане.
29 дијететска храна која се користи у медицинске
сврхе, наиме, препарати од житарица (изузев хране
за животиње), хлеб, тестенине и слаткиши;
концентрати угљених хидрата и протеина.
30 дијететска храна која се не користи у медицинске
сврхе, наиме препарати од житарица (изузев хране за
животиње);
хлеб;
тестенине
и
слаткиши;
концентрати угљених хидрата; концентрати угљених
хидрата
и
протеина.
35 услуге малопродаје и велепродаје у вези са
робама из класа 5,18,21,25,28,29 и 30.
(210) Ж- 2020-2280
(220) 23.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Игор Вујовић Нађ, Јурија Гагарина 201,
11070, Београд, Нови Београд, RS
(540)

(531) 25.05.25; 26.01.04; 26.01.22; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, тиркизно плава.
(511) 35 презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; услуге
посредовања у трговини; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга.
(210) Ж- 2020-2281
(220) 23.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue
North, Seattle, Washington 98109, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

AMAZON WEB SERVICES
(511) 9 рачунарски хардвер; рачунарски софтвер;
рачунарски софтвер за рачунарство у облаку;
рачунарски софтвер за виртуелизацију; рачунарски
софтвер за управљање и постављање виртуелних
машина на платформу за рачунарство у облаку;
рачунарски софтвер за употребу у управљању и
аутоматизацији инфраструктуре облака; рачунарски
80

софтвер за рад апликација које су засноване на
рачунарству у облаку; платформе рачунарског
софтвера за мреже и апликације за рачунарство у
облаку; рачунарски софтвер који обезбеђује приступ
рачунарским ресурсима који се могу скалирати и
складиштеним подацима који су засновани на
облаку; рачунарски софтвер за праћење перформанси
облака и апликација, рачунарски софтвер за
бележење, извештавање, анализу и генерисање
обавештења о догађајима; рачунарски софтвер за
прикупљање,
уређивање,
модификовање,
организовање,
синхронизовање,
интегрисање,
праћење, пренос, складиштење и дељење података и
информација; рачунарски софтвер за стримовање
података, десктопа и апликација; рачунарски
софтвер за прављење копија података, њихово
враћање и архивирање; рачунарски софтвер за
пренос и миграцију података; рачунарски софтвер за
заштиту података и безбедност података; рачунарски
софтвер за складиштење података; софтвер за
управљање базама података; рачунарски софтвер за
стварање, подешавање, обезбеђивање и скалирање
база података; рачунарски софтвер за чување,
враћање,
кеширање,
вађење,
форматирање,
структурирање,
систематизацију,
организацију,
индексирање, обрађивање, испитивање, анализу,
копирање и контролисање приступа подацима;
рачунарски софтвер за евидентирање промена унутар
базе података; рачунарски софтвер за унапређивање
рада базе података; рачунарски софтвер за
подешавање,
обезбеђивање
и
скалирање
складиштења кеш података за базе података;
рачунарски софтвер за управљање и аутоматизацију
рачунарских мрежа; рачунарски софтвер за праћење
приступа и активности рачунарских мрежа; софтвер
за идентификацију корисника рачунара; софтвер за
криптографију; рачунарски софтвер за праћење,
надгледање, евидентирање промена, анализу,
ревизију и извештавање у области усклађености са
прописима и безбедношћу информација; рачунарски
софтвер за праћење, надгледање, евидентирање
промена и анализу догађаја на рачунарској мрежи,
активности корисника, промене активности ресурса
и статистике безбедности; софтвер за безбедност
рачунарске мреже; софтвер за откривање претњи на
мрежи; софтвер за управљање и надгледање
приступа мрежи; софтвер за претраживаче;
рачунарски софтвер за претрагу база података;
рачунарски софтвер за стварање база података са
информацијама и подацима које се могу
претраживати; софтвер за пословну интелигенцију;
рачунарски софтвер који пружа интегрисано
управљање
у реалном
времену пословном
интелигенцијом тако што комбинује информације из
различитих база података; софтвер за пословну
аналитику за прикупљање и анализу података који
ЗИС / RS / IPO
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олакшавају доношење пословних одлука; рачунарски
софтвер за употребу у анализи великих података;
рачунарски софтвер који аутоматизује обраду
неструктурисаних,
полу-структурисаних
и
структурисаних информација и података који се
чувају на рачунарским мрежама и интернету;
софтвер за рачунарску електронску трговину који
омогућава корисницима да обављају електронске
пословне трансакције путем глобалне рачунарске
мреже; рачунарски софтвер за рад и управљање кол
центрима и центрима за контакт; платформе
рачунарског софтвера које обезбеђују корисничке
сервисе и подршку корисницима; рачунарски
софтвер за препознавање говора, лица и оптичко
препознавање знакова; рачунарски софтвер за
конверзију текста у говор; рачунарски софтвер за
анализу, идентификацију, обраду, конверзију,
обрезивање, промену величине и побољшање слика;
рачунарски софтвер за стримовање и форматирање и
обраду аудио и видео стримова на великој брзини;
рачунарски софтвер за пуштање видео садржаја
уживо и на захтев; рачунарски софтвер за услуге
обезбеђивања и динамичког скалирања видео
обрађивања, достављања, и чувања; рачунарски
софтвер који се користи за обраду, конверзију,
транскодирање, кодирање, декодирање, енкрипцију,
декрипцију, дистрибуцију и руковање дигиталним
видео садржајем, сликама и звучним датотекама;
рачунарски софтвер за убацивање и уклањање
рекламног и другог садржаја у видео стримове;
рачунарски софтвер за управљање дигиталним
правима; рачунарски софтвер за временски померено
гледања телевизије; софтвер за игре; софтвер за
покретање игара; рачунарски софтвер за управљање,
повезивање и рад електронских уређаја Интернета
ствари (ИОТ); рачунарски софтвер за омогућавање
електронским уређајима да раде и комуницирају
локално а да при том задржавају корисне стране
аналитике и услуга високог нивоа у облаку; алати за
развој рачунарског софтвера; комплети за развој
софтвера (СДК); рачунарски софтвер за развој,
тестирање, покретање и управљање апликацијама;
рачунарски софтвер за управљање пројектима и
тимовима за развој софтвера.
38 услуге телекомуникација; електронски пренос
података;
стримовање
података;
стримовање
софтверских апликација; обезбеђивање капацитета за
стримовање података за друге; стримовање аудио и
видео материјала на интернету; пренос видеа-назахтев; услуге емитовања; обезбеђивање приступа
мрежама за телекомуникацију; обезбеђивање
вишеструког корисничког приступа глобалним
рачунарским информационим мрежама за пренос и
ширење
широког
спектра
информација;
обезбеђивање корисничког приступа рачунарском
софтверу у мрежама података; обезбеђивање
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приступа удаљеним хостованим оперативним
системима и рачунарским апликацијама преко
интернета; обезбеђивање приступа рачунарским
ресурсима и скалдиштима заснованим на облаку;
обезбеђивање
приступа
базама
података;
обезбеђивање услуга виртуелне приватне мреже
(ВПН); телефонске комуникације; услуге телефонске
комуникације на даљину; услуге протокола за глас
преко интернета (ВОИП); услуге веб конференција;
услуге усмеравања позива; обезбеђивање услуга
гласовног ћаскања; обезбеђивање интернет соба за
ћаскање; пренос порука; обезбеђивање онлајн
форума за пренос порука између корисника
рачунара; услуге снимања позива; консултације о
телекомуникацијама.
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услуге информационих технологија (ИТ);
рачунарске услуге; услуге рачунарства у облаку;
рачунарске услуге, наиме услуге пружања хостинга у
облаку; хостинг дигиталног садржаја на интернету;
хостинг у облаку електронских база података и
виртуелних рачунарских окружења; хостинг сервера;
рачунарске услуге поделе времена; обезбеђивање
виртуелних рачунарских система и виртуелних
рачунарских окружења преко рачунарства у облаку;
рачунарске услуге, наиме обезбеђивање сервера за
виртуелне апликације, мреже, датотеке, базе
података и чување променљивог капацитета за друге;
услуге
скалирања,
наиме,
обезбеђивање
променљивог
рачунарског
и
електронског
складишног капацитета другима; администрација и
одржавање база података и виртуелних рачунарских
окружења за друге; електронско складиштење
података; изнајмљивање простора за друге на
дељеној рачунарској локацији за центре података у
контејнерима; пружање апликационих услуга (АСП),
наиме, хостовање рачунарских софтверих апликација
и база података за друге; рачунарске услуге, наиме,
хостинг, управљање, обезбеђивање, скалирање,
администрација, одржавање, праћење, заштита,
енкрипција, декрипција, копирање и прављење
резервних копија база података и окружења за
рачунарство у облаку за друге; изнајмљивање
рачунарског софтвера; консултације и пружање
информација у области информационих технологија,
рачунарства у облаку, мрежних услуга, софтвера,
софтвера
као
сервиса
(СааС),
вештачке
интелигенције, развоја софтвера, развоја игара, база
података, обраде података и аналитике, складиштења
података, чувања података, архивирања података,
безбедности података и информација, умрежавања,
мобилног рачунарства, и Интернета ствари (ИоТ);
планирање, дизајн и имплементација рачунарских
технологија за друге; дизајн и развој софтвера, база
података, мрежних услуга и инфраструктуре за
рачунарство
у
облаку;
услуге
управљања
подешавањем софтвера; услуге миграције података и
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апликација; услуге рударења података; услуге
прављења резервних копија података и враћања
података; даљинско онлајн прављење резервних
копија рачунарских података; услуге енкрипције и
декрипције података; складиштење података; услуге
техничке подршке, наиме, решавање проблема
рачунарског софтвера; рачунарске услуге, наиме,
праћење вебсајтова других како би се побољшао
њихов рад и скалабилност; рачунарске услуге, наиме,
примена, ограничавање и контрола привилегија
приступа корисницима рачунарских и мрежних
ресурса
на
основу додељених акредитива;
обезбеђивање претраживача за добијање података
преко комуникационих мрежа; стварање индекса
рачунарских података заснованих на мрежи,
страница, и других ресурса који су доступни на
глобалној рачунарској мрежи за друге; хостинг
наменских ИП адреса за друге; ДНС услуге за друге;
рачунарске услуге, наиме детекција и заштита
против упада; рачунарске услуге, наиме филтрирање
веб
промета;
рачунарске
услуге,
наиме,
обезбеђивање виртуелног складиштења података и
кеширања за друге; рачунарске услуге, наиме,
обезбеђивање стримовања преко десктопа и
апликација; конверзија дигиталног садржаја између
платформи у други вид дигиталног садржаја;
дигитална компресија рачунарских података;
хостинг онлајн сајтова за заједнице који укључују
дељење комуникација између чланова заједнице који
су заинтересовани за технологију, рачунарство у
облаку, мрежне услуге, софтвер, софтвер као услугу
(СааС), вештачку интелигенцију, развој софтвера,
развој игара, база података, обрађивање и анализу
података, чување података, складиштење података,
архивирање података, безбедност података и
информација, умрежавање, мобилно рачунарство, и
Интернет ствари (ИоТ); софтвер у виду сервиса
(СааС); софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за рачунарство у облаку; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за
виртуелизацију; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за управљање и постављање
виртуелних машина на платформу за рачунарство у
облаку; софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за употребу у управљању и аутоматизацији
инфраструктуре облака; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за рад апликација које
су засноване на рачунарству у облаку; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтверске
платформе за мреже и апликације за рачунарство у
облаку; софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер који обезбеђује приступ рачунарским
ресурсима који се могу скалирати и складиштеним
подацима који су засновани на облаку; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
праћење перформанси облака и апликација; софтвер
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у виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
бележење, извештаје, анализу и генерисање
обавештења о догађајима; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за прикупљање,
уређивање,
модификовање,
организовање,
синхронизовање, интегрисање, праћење, пренос,
складиштење и дељење података и информација;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за стримовање података, десктопа и
апликација; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за прављење копија података,
њихово враћање и архивирање; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за пренос и
миграцију података; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за заштиту података и
безбедност података; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за складиштење података;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за управљање базама података; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
стварање, подешавање, обезбеђивање и скалирање
база података; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за чување, враћање, кеширање,
вађење,
форматирање,
структурирање,
систематизацију,
организацију,
индексирање,
обрађивање, испитивање, анализу, копирање и
контролисање приступа подацима; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за
евидентирање промена унутар базе података;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за унапређивање рада базе података;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за подешавање, обезбеђивање и скалирање
складиштења кеш података за базе података; софтвер
у виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
управљање и аутоматизацију рачунарских мрежа;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за праћење приступа и активности
рачунарских мрежа; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује
софтвер
за
идентификацију
корисника; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за криптографију; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за праћење,
надгледање, евидентирање промена, анализу,
ревизију и извештавање у области усклађености са
прописима и безбедношћу информација; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
праћење, надгледање, евидентирање промена, и
анализу догађаја на рачунарској мрежи, активности
корисника, промене активности ресурса и статистике
безбедности; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за безбедност мреже; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
откривање претњи на мрежи; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за управљање и
надгледање приступа мрежи; софтвер у виду сервиса
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(СааС) који укључује софтвер за претраживаче;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за претрагу база података; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за стварање
база података са информацијама и подацима које се
могу претраживати; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за пословну интелигенцију;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер који пружа интегрисано управљање у
реалном времену пословном интелигенцијом тако
што комбинује информације из различитих база
података; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за пословну аналитику за
прикупљање и анализу података који олакшавају
доношење пословних одлука; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софвер за употребу у анализи
великих података; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер који аутоматизује обрађивање
неструктурисаних,
полу-структурисаних
и
структурисаних информација и података који се
чувају на рачунарским мрежама и интернету;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за електронску трговину који омогућава
корисницима да обављају електронске пословне
трансакције преко глобалне рачунарске мреже;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за рад и управљање кол центрима и
центрима за контакт; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтверске платформе које обезбеђују
корисничке сервисе и подршку корисницима;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за препознавање говора, лица и оптичко
препознавање знакова; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за конверзију текста у
говор; софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за анализу, идентификацију, обраду,
конверзију, обрезивање, промену величине и
побољшање слика; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за видео стримовање и
форматирање и обраду аудио и видео стримова на
великој брзини; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за пуштање видео садржаја уживо
и на захтев; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за услуге обезбеђивања и
динамичког
скалирања
видео
обрађивања,
достављања, и чувања; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер који се користи за
обраду, конверзију, транскодирање, кодирање,
декодирање, енкрипцију, декрипцију, дистрибуцију и
руковање дигиталним видео садржајем, сликама и
звучним датотекама; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за убацивање и уклањање
рекламног и другог садржаја у видео стримове;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за управљање дигиталним правима; софтвер
у виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
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временски померено гледање телевизије; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за игре;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за покретање игара; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за управљање,
повезивање и рад електронских уређаја у оквиру
интернета ствари (ИОТ); софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за омогућавање
електронским уређајима да раде и комуницирају
локално а да при том задржавају корисне стране
аналитике и услуга високог нивоа у облаку; софтвер
у виду сервиса (СааС) који укључује алате за развој
софтвера; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује комплете за развој софтвера (СДК);
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за развој, тестирање, покретање и
управљање апликацијама; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за управљање
пројектима и тимовима за развој софтвера.
(210) Ж- 2020-2282
(220) 23.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue
North, Seattle, Washington 98109, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 24.15.01; 24.15.08; 24.15.13; 27.05.01
(511) 9 рачунарски хардвер; рачунарски софтвер;
рачунарски софтвер за рачунарство у облаку;
рачунарски софтвер за виртуелизацију; рачунарски
софтвер за управљање и постављање виртуелних
машина на платформу за рачунарство у облаку;
рачунарски софтвер за употребу у управљању и
аутоматизацији инфраструктуре облака; рачунарски
софтвер за рад апликација које су засноване на
рачунарству у облаку; платформе рачунарског
софтвера за мреже и апликације за рачунарство у
облаку; рачунарски софтвер који обезбеђује приступ
рачунарским ресурсима који се могу скалирати и
складиштеним подацима који су засновани на
облаку; рачунарски софтвер за праћење перформанси
облака и апликација, рачунарски софтвер за
бележење, извештавање, анализу и генерисање
обавештења о догађајима; рачунарски софтвер за
прикупљање,
уређивање,
модификовање,
организовање,
синхронизовање,
интегрисање,
праћење, пренос, складиштење и дељење података и
информација; рачунарски софтвер за стримовање
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података, десктопа и апликација; рачунарски
софтвер за прављење копија података, њихово
враћање и архивирање; рачунарски софтвер за
пренос и миграцију података; рачунарски софтвер за
заштиту података и безбедност података; рачунарски
софтвер за складиштење података; софтвер за
управљање базама података; рачунарски софтвер за
стварање, подешавање, обезбеђивање и скалирање
база података; рачунарски софтвер за чување,
враћање,
кеширање,
вађење,
форматирање,
структурирање,
систематизацију,
организацију,
индексирање, обрађивање, испитивање, анализу,
копирање и контролисање приступа подацима;
рачунарски софтвер за евидентирање промена унутар
базе података; рачунарски софтвер за унапређивање
рада базе података; рачунарски софтвер за подешавање,
обезбеђивање и скалирање складиштења кеш података
за базе података; рачунарски софтвер за управљање и
аутоматизацију рачунарских мрежа; рачунарски
софтвер за праћење приступа и активности
рачунарских мрежа; софтвер за идентификацију
корисника рачунара; софтвер за криптографију;
рачунарски софтвер за праћење, надгледање,
евидентирање
промена,
анализу, ревизију и
извештавање у области усклађености са прописима и
безбедношћу информација; рачунарски софтвер за
праћење, надгледање, евидентирање промена и анализу
догађаја на рачунарској мрежи, активности корисника,
промене активности ресурса и статистике безбедности;
софтвер за безбедност рачунарске мреже; софтвер за
откривање претњи на мрежи; софтвер за управљање и
надгледање
приступа
мрежи;
софтвер
за
претраживаче; рачунарски софтвер за претрагу база
података; рачунарски софтвер за стварање база
података са информацијама и подацима које се могу
претраживати; софтвер за пословну интелигенцију;
рачунарски софтвер који пружа интегрисано
управљање
у реалном
времену пословном
интелигенцијом тако што комбинује информације из
различитих база података; софтвер за пословну
аналитику за прикупљање и анализу података који
олакшавају доношење пословних одлука; рачунарски
софтвер за употребу у анализи великих података;
рачунарски софтвер који аутоматизује обраду
неструктурисаних,
полу-структурисаних
и
структурисаних информација и података који се
чувају на рачунарским мрежама и интернету;
софтвер за рачунарску електронску трговину који
омогућава корисницима да обављају електронске
пословне трансакције путем глобалне рачунарске
мреже; рачунарски софтвер за рад и управљање кол
центрима и центрима за контакт; платформе
рачунарског софтвера које обезбеђују корисничке
сервисе и подршку корисницима; рачунарски
софтвер за препознавање говора, лица и оптичко
препознавање знакова; рачунарски софтвер за
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конверзију текста у говор; рачунарски софтвер за
анализу, идентификацију, обраду, конверзију,
обрезивање, промену величине и побољшање слика;
рачунарски софтвер за стримовање и форматирање и
обраду аудио и видео стримова на великој брзини;
рачунарски софтвер за пуштање видео садржаја
уживо и на захтев; рачунарски софтвер за услуге
обезбеђивања и динамичког скалирања видео
обрађивања, достављања, и чувања; рачунарски
софтвер који се користи за обраду, конверзију,
транскодирање, кодирање, декодирање, енкрипцију,
декрипцију, дистрибуцију и руковање дигиталним
видео садржајем, сликама и звучним датотекама;
рачунарски софтвер за убацивање и уклањање
рекламног и другог садржаја у видео стримове;
рачунарски софтвер за управљање дигиталним
правима; рачунарски софтвер за временски померено
гледања телевизије; софтвер за игре; софтвер за
покретање игара; рачунарски софтвер за управљање,
повезивање и рад електронских уређаја Интернета
ствари (ИОТ); рачунарски софтвер за омогућавање
електронским уређајима да раде и комуницирају
локално а да при том задржавају корисне стране
аналитике и услуга високог нивоа у облаку; алати за
развој рачунарског софтвера; комплети за развој
софтвера (СДК); рачунарски софтвер за развој,
тестирање, покретање и управљање апликацијама;
рачунарски софтвер за управљање пројектима и
тимовима за развој софтвера.
38 услуге телекомуникација; електронски пренос
података;
стримовање
података;
стримовање
софтверских апликација; обезбеђивање капацитета за
стримовање података за друге; стримовање аудио и
видео материјала на интернету; пренос видеа-назахтев; услуге емитовања; обезбеђивање приступа
мрежама за телекомуникацију; обезбеђивање
вишеструког корисничког приступа глобалним
рачунарским информационим мрежама за пренос и
ширење
широког
спектра
информација;
обезбеђивање корисничког приступа рачунарском
софтверу у мрежама података; обезбеђивање
приступа удаљеним хостованим оперативним
системима и рачунарским апликацијама преко
интернета; обезбеђивање приступа рачунарским
ресурсима и скалдиштима заснованим на облаку;
обезбеђивање
приступа
базама
података;
обезбеђивање услуга виртуелне приватне мреже
(ВПН); телефонске комуникације; услуге телефонске
комуникације на даљину; услуге протокола за глас
преко интернета (ВОИП); услуге веб конференција;
услуге усмеравања позива; обезбеђивање услуга
гласовног ћаскања; обезбеђивање интернет соба за
ћаскање; пренос порука; обезбеђивање онлајн
форума за пренос порука између корисника
рачунара; услуге снимања позива; консултације о
телекомуникацијама.
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услуге информационих технологија (ИТ);
рачунарске услуге; услуге рачунарства у облаку;
рачунарске услуге, наиме услуге пружања хостинга у
облаку; хостинг дигиталног садржаја на интернету;
хостинг у облаку електронских база података и
виртуелних рачунарских окружења; хостинг сервера;
рачунарске услуге поделе времена; обезбеђивање
виртуелних рачунарских система и виртуелних
рачунарских окружења преко рачунарства у облаку;
рачунарске услуге, наиме обезбеђивање сервера за
виртуелне апликације, мреже, датотеке, базе
података и чување променљивог капацитета за друге;
услуге
скалирања,
наиме,
обезбеђивање
променљивог
рачунарског
и
електронског
складишног капацитета другима; администрација и
одржавање база података и виртуелних рачунарских
окружења за друге; електронско складиштење
података; изнајмљивање простора за друге на
дељеној рачунарској локацији за центре података у
контејнерима; пружање апликационих услуга (АСП),
наиме, хостовање рачунарских софтверих апликација
и база података за друге; рачунарске услуге, наиме,
хостинг, управљање, обезбеђивање, скалирање,
администрација, одржавање, праћење, заштита,
енкрипција, декрипција, копирање и прављење
резервних копија база података и окружења за
рачунарство у облаку за друге; изнајмљивање
рачунарског софтвера; консултације и пружање
информација у области информационих технологија,
рачунарства у облаку, мрежних услуга, софтвера,
софтвера
као
сервиса
(СааС),
вештачке
интелигенције, развоја софтвера, развоја игара, база
података, обраде података и аналитике, складиштења
података, чувања података, архивирања података,
безбедности података и информација, умрежавања,
мобилног рачунарства, и Интернета ствари (ИоТ);
планирање, дизајн и имплементација рачунарских
технологија за друге; дизајн и развој софтвера, база
података, мрежних услуга и инфраструктуре за
рачунарство
у
облаку;
услуге
управљања
подешавањем софтвера; услуге миграције података и
апликација; услуге рударења података; услуге
прављења резервних копија података и враћања
података; даљинско онлајн прављење резервних
копија рачунарских података; услуге енкрипције и
декрипције података; складиштење података; услуге
техничке подршке, наиме, решавање проблема
рачунарског софтвера; рачунарске услуге, наиме,
праћење вебсајтова других како би се побољшао
њихов рад и скалабилност; рачунарске услуге, наиме,
примена, ограничавање и контрола привилегија
приступа корисницима рачунарских и мрежних
ресурса
на основу додељених акредитива;
обезбеђивање претраживача за добијање података
преко комуникационих мрежа; стварање индекса
рачунарских података заснованих на мрежи,
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страница, и других ресурса који су доступни на
глобалној рачунарској мрежи за друге; хостинг
наменских ИП адреса за друге; ДНС услуге за друге;
рачунарске услуге, наиме детекција и заштита
против упада; рачунарске услуге, наиме филтрирање
веб
промета;
рачунарске
услуге,
наиме,
обезбеђивање виртуелног складиштења података и
кеширања за друге; рачунарске услуге, наиме,
обезбеђивање стримовања преко десктопа и
апликација; конверзија дигиталног садржаја између
платформи у други вид дигиталног садржаја;
дигитална компресија рачунарских података;
хостинг онлајн сајтова за заједнице који укључују
дељење комуникација између чланова заједнице који
су заинтересовани за технологију, рачунарство у
облаку, мрежне услуге, софтвер, софтвер као услугу
(СааС), вештачку интелигенцију, развој софтвера,
развој игара, база података, обрађивање и анализу
података, чување података, складиштење података,
архивирање података, безбедност података и
информација, умрежавање, мобилно рачунарство, и
Интернет ствари (ИоТ); софтвер у виду сервиса
(СааС); софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за рачунарство у облаку; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за
виртуелизацију; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за управљање и постављање
виртуелних машина на платформу за рачунарство у
облаку; софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за употребу у управљању и аутоматизацији
инфраструктуре облака; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за рад апликација које
су засноване на рачунарству у облаку; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтверске
платформе за мреже и апликације за рачунарство у
облаку; софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер који обезбеђује приступ рачунарским
ресурсима који се могу скалирати и складиштеним
подацима који су засновани на облаку; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
праћење перформанси облака и апликација; софтвер
у виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
бележење, извештаје, анализу и генерисање
обавештења о догађајима; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за прикупљање,
уређивање,
модификовање,
организовање,
синхронизовање, интегрисање, праћење, пренос,
складиштење и дељење података и информација;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за стримовање података, десктопа и
апликација; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за прављење копија података,
њихово враћање и архивирање; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за пренос и
миграцију података; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за заштиту података и
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безбедност података; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за складиштење података;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за управљање базама података; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
стварање, подешавање, обезбеђивање и скалирање
база података; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за чување, враћање, кеширање,
вађење,
форматирање,
структурирање,
систематизацију,
организацију,
индексирање,
обрађивање, испитивање, анализу, копирање и
контролисање приступа подацима; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за
евидентирање промена унутар базе података;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за унапређивање рада базе података;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за подешавање, обезбеђивање и скалирање
складиштења кеш података за базе података; софтвер
у виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
управљање и аутоматизацију рачунарских мрежа;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за праћење приступа и активности
рачунарских мрежа; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује
софтвер
за
идентификацију
корисника; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за криптографију; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за праћење,
надгледање, евидентирање промена, анализу,
ревизију и извештавање у области усклађености са
прописима и безбедношћу информација; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
праћење, надгледање, евидентирање промена, и
анализу догађаја на рачунарској мрежи, активности
корисника, промене активности ресурса и статистике
безбедности; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за безбедност мреже; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
откривање претњи на мрежи; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за управљање и
надгледање приступа мрежи; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за претраживаче;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за претрагу база података; софтвер у виду
сервиса (СааС) који укључује софтвер за стварање
база података са информацијама и подацима које се
могу претраживати; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за пословну интелигенцију;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер који пружа интегрисано управљање у
реалном времену пословном интелигенцијом тако
што комбинује информације из различитих база
података; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за пословну аналитику за
прикупљање и анализу података који олакшавају
доношење пословних одлука; софтвер у виду сервиса
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(СааС) који укључује софвер за употребу у анализи
великих података; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер који аутоматизује обрађивање
неструктурисаних,
полу-структурисаних
и
структурисаних информација и података који се
чувају на рачунарским мрежама и интернету;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за електронску трговину који омогућава
корисницима да обављају електронске пословне
трансакције преко глобалне рачунарске мреже;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за рад и управљање кол центрима и
центрима за контакт; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтверске платформе које обезбеђују
корисничке сервисе и подршку корисницима;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за препознавање говора, лица и оптичко
препознавање знакова; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за конверзију текста у
говор; софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за анализу, идентификацију, обраду,
конверзију, обрезивање, промену величине и
побољшање слика; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за видео стримовање и
форматирање и обраду аудио и видео стримова на
великој брзини; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за пуштање видео садржаја уживо
и на захтев; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује софтвер за услуге обезбеђивања и
динамичког
скалирања
видео
обрађивања,
достављања, и чувања; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер који се користи за
обраду, конверзију, транскодирање, кодирање,
декодирање, енкрипцију, декрипцију, дистрибуцију и
руковање дигиталним видео садржајем, сликама и
звучним датотекама; софтвер у виду сервиса (СааС)
који укључује софтвер за убацивање и уклањање
рекламног и другог садржаја у видео стримове;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за управљање дигиталним правима; софтвер
у виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за
временски померено гледање телевизије; софтвер у
виду сервиса (СааС) који укључује софтвер за игре;
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
софтвер за покретање игара; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за управљање,
повезивање и рад електронских уређаја у оквиру
интернета ствари (ИОТ); софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за омогућавање
електронским уређајима да раде и комуницирају
локално а да при том задржавају корисне стране
аналитике и услуга високог нивоа у облаку; софтвер
у виду сервиса (СааС) који укључује алате за развој
софтвера; софтвер у виду сервиса (СааС) који
укључује комплете за развој софтвера (СДК);
софтвер у виду сервиса (СааС) који укључује
ЗИС / RS / IPO
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софтвер за развој, тестирање, покретање и
управљање апликацијама; софтвер у виду сервиса
(СааС) који укључује софтвер за управљање
пројектима и тимовима за развој софтвера.

(591) C:0, M:60, Y:88, K:0, M:0, Y:0, K:100,
M:19,Y:10, M:100, Y:100, M:45, Y:14, зелена-C:47,
M:0, Y:100, K:0.
(511) 29 месне прарађевине.

(210) Ж- 2020-2283
(220) 24.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

(210) Ж- 2020-2288
(220) 21.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Neoplanta DOO Industrija mesa, Приморска
90, 21000, Нови Сад, RS
(540)

Spelta Vita
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
30 замрзнути сок од спелте; замрзнути сок од јечма;
брашно и производи од житарица;
35 рекламирање; оглашавање.
(210) Ж- 2020-2284
(220) 24.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Бранислав Личина, Ивана Болдижара 3,
21000, Нови Сад, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

LAVART LATTE

(531) 03.04.18; 03.04.24; 03.07.03; 03.07.24; 26.11.06;
26.11.12; 26.11.21; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) C:0, M:60, Y:88, K:0, M:0, Y:0, K:100,
M:19,Y:10, M:100, Y: 100, M:45, Y:14, M:100, зеленаC:47, M:0, Y:100, К:0.
(511) 29 месне прарађевине.
(210) Ж- 2020-2290
(220) 24.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Данило Сеновић and Ђорђе Сеновић,
Видиковачки венац 094/2/14, 11090, БеоградРаковица, RS i Милана Муњаса 003/2, 11000,
Београд-Чукарица, RS
(740) Адвокат Борко Петковић, Димитрија Вученова
14/5, Београд
(540)

(511) 29 млеко и млечни производи.
(210) Ж- 2020-2286
(220) 21.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Neoplanta DOO Industrija mesa, Приморска
90, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.15.09; 26.04.18; 27.05.03; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.06
(591) зелена, бела.
(511) 29 сухомеснати производи.
35
пословно управљање и организационо
саветовање.
(531) 03.04.18; 03.04.24; 03.07.03; 03.07.24; 25.03.01;
26.11.06; 26.11.12; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15

ЗИС / RS / IPO

(210) Ж- 2020-2293
(220) 24.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) ENETEL SOLUTIONS DOO BEOGRADVRAČAR, Јужни булевар 10, Београд, RS
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

RIVOKSAR
(511) 5 фармацеутски препарати.
(531) 24.17.05; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01;
29.01.06
(591) наранџаста, тамно сива.
(511) 9
aпарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
16 хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање
и материјали за уметнике; кичице; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 услуге телекомуникација.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2020-2294
(220) 24.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 4, 34467, Maslak, Sariyer, Istanbul, TR
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(210) Ж- 2020-2307
(220) 25.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Milan Vidojević, proizvodnja vina i izrada
mozaika MOZAIKMILAN Gornje Zleginje, Горње
Злегиње б.б., 37272 , Александровац, RS
(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија
14, 11090, Београд
(540)

(531) 05.13.06; 25.01.05; 25.01.15; 25.01.25; 26.01.03;
26.04.15; 26.04.16; 26.11.08; 26.11.13; 29.01.15
(591) бела, црна, сива, црвена, жута.
(511) 33 вино.
(210) Ж- 2020-2308
(220) 24.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) DOO VEGA IT SOURCING NOVI SAD,
Новосадског сајма 2, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08
(591) наранџаста, црна.
(511) 42 рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; одржава ње рачунарског софтвера; израда
и одржавање веб страница за друге; инсталирање
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рачунарског софтвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветовање о изради веб
сајтова; услуге информационих технологија које се
пружају на бази аутсорсинга; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; развој рачунарских платформи.
(210) Ж- 2020-2309
(220) 25.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Edelman Shoe, Inc., 1325 Avenue of the
Americas, 34th Floor,, New York, NY 10019, , US
(740) Ристић и Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

CIRCUS NY
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2020-2310
(220) 25.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PROTON MED d.o.o. Beograd-Vračar,
Шуматовачка 16, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

Estrela
(511) 5
фармацеутски препарати; лекови за
медицинску употребу;лекови за људску употребу;
фармацеутски
препарати.
(210) Ж- 2020-2311
(220) 25.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) TOTAL BRANDS BG d.o.o., Кнез Михајлова
30, 11000, Београд-Стари град, RS
(740) Адвокат Властимир М. Ананијев, Краља
Александра Првог Карађорђевића 102/2/29а Тц
"Простор", Крагујевац
(540)

(531) 05.03.15; 05.07.11; 24.15.11; 26.04.15; 26.04.16;
26.04.22; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.15
ЗИС / RS / IPO
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(591) наранџаста светло, наранџаста тамно, зелена
светло, зелена тамно, жута, црвена, бела.
(511) 32 воћни сокови.
(210) Ж- 2020-2312
(220) 25.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU "TEHNOMANIJA" DOO BEOGRAD,
Милутина Миланковића 7в, 11073 , Београд, RS
(740) Адвокат Владимир Драгаш, Краља Милана 4,
11000, Београд
(540)

TEHNOMANIJA
(511) 16 штампане ствари; периодична штампа,
књиге, књижице, брошуре и часописи; канцеларијски
материјал и прибор за писање, постери, честитке,
промотивни леци; папирне или пластичне кесе, и
папир за увијање.
35 услуге малоподаје (укључујући и продају путем
интернета) техничке робе и уређаја, спортске опреме
и играчака, нарочито телевозора, монитора, лаптоп
телефона, смарт телефона, таблета, лаптоп
компјутера, компјутера и њихових компоненти, беле
технике, малих кућних апарата, кухињског прибора и
опреме, посуђа, машина за прање и сушење веша,
усисивача, клима уређаја и уређаја за грејање,
играчака, апарата за бријање, апарата за епилацију и
депилацију, тримера, преса за косу, фото апарата и
камера, аудио уређаја и звучника, ауто технике,
кућних украса, бицикала, тротинета, као и делова и
опреме за сву наведену робу.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; услуге везане за најам транспортних возила;
услуге паковања и сортирања робе пре одпремања;
услуге контроле превозних средстава и робе пре
транспорта.
(210) Ж- 2020-2313
(220) 21.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) Neoplanta DOO Industrija mesa, Приморска
90, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 25.12.25; 26.04.18; 27.05.03; 27.05.13; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) C:0, M:0, Y:0, K:100, pantone 376.
(511) 29 месне прерађевине.
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Ж
(210) Ж- 2020-2314
(220) 28.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU "TEHNOMANIJA" DOO BEOGRAD,
Милутина Миланковића 7в, 11073 , Београд, RS
(740) Владимир Драгаш, Краља Милана 4, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) 16 штампане ствари; периодична штампа,
књиге, књижице, брошуре и часописи; канцеларијски
материјал и прибор за писање, постери, честитке,
промотивни леци; папирне или пластичне кесе, и
папир за увијање.
35 услуге малоподаје (укључујући и продају путем
интернета) техничке робе и уређаја, спортске опреме
и играчака, нарочито телевозора, монитора, лаптоп
телефона, смарт телефона, таблета, лаптоп
компјутера, компјутера и њихових компоненти, беле
технике, малих кућних апарата, кухињског прибора и
опреме, посуђа, машина за прање и сушење веша,
усисивача, клима уређаја и уређаја за грејање,
играчака, апарата за бријање, апарата за епилацију и
депилацију, тримера, преса за косу, фото апарата и
камера, аудио уређаја и звучника, ауто технике,
кућних украса, бицикала, тротинета, као и делова и
опреме за сву наведену робу.
(210) Ж- 2020-2317
(220) 29.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) JAIL COMPANY DOO, Истарска 4, 24300,
Бачка Топола, RS
(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 , 21000,
Нови Сад
(540)
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43 услуге хотела; услуге мотела; услуге ресторана;
услуге кафеа; услуге барова.
(210) Ж- 2020-2320
(220) 29.12.2020.
(442) 17.02.2021
(731) INCEPTION DOO BEOGRAD, Ранка Тајсића
7, Београд, RS
(740) Адвокат Милан Јовић, Милутина Миланковића
134, Београд
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, сива, црна.
(511) 42 рачунарско програмирање, ажурирање,
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера; одржавање рачунарског софтвера; софтвер
у виду сервиса (СааС).
(210) Ж- 2021-47
(220) 18.01.2021.
(442) 17.02.2021
(731) AGROMARKER d.o.o., Краљевачког батаљона
235/2, 34000, Крагујевац, RS
(540)

FIDES
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(210) Ж- 2021-94
(220) 22.01.2021.
(442) 17.02.2021
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

RESORT
(511) 5 пестициди.

(531) 27.05.01; 28.17.00; 29.01.01
(511) 25 одећа; обућа; покривала за главу; капе;
каишеви; шалови, мараме.
41 услуге дискотека; услуге ноћних клубова.
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(210) Ж- 2021-95
(220) 22.01.2021.
(442) 17.02.2021
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

MALAGA
(511) 5 пестициди.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-96
(220) 22.01.2021.
(442) 17.02.2021
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2021-119
(220) 26.01.2021.
(442) 17.02.2021
(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću , Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

GRANADA

OLMEDIPINN

(511) 5 пестициди.

ЗИС / RS / IPO

(511) 5 фармацеутски препарати.

91

ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Издавач:
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Улица Кнегиње Љубице 5, 11102 Београд, Република Србија
Главни и одговорни уредник:
Владимир Марић
Уредник:
Алексеј Перић,
Уређивачки одбор:
Бранка Тотић,
Марија Божић,
Александра Михаиловић,
Јелена Томић Кесер
Уредник Подлистка Гис:
Татјана Стевановић
Технички уредник:
Гордана Ђорђевић
Коректор:
Гордана Ђорђевић
Уредништво:
Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5,
11102 Београд, Република Србија
Тел: 011/20-25-964 (Технички уредник),
факс: 011/311-23-77,
ел. пошта: gdjordjevic@zis.gov.rs
Гласник интелектуалне својине је службено гласило Завода за интелектуалну својину. У Гласнику се објављују
подаци о свим заштићеним правима индустријске својине у Републици Србији и информације о променама у
вези са тим правима. Као посебан прилог објављује се Подлистак ГИС-а и друге службене информације.
Гласник интелектуалне својине се објављује месечно
ISSN 2217- 9143 (Online)

