
 

 

Гласник 
интелектуалне својине  
Intellectual Property gazette 2021/3a

Београд / Belgrade 2021/3a  



 

Издаје и штампа: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, Београд, Србија 
Телефони: 011 20 25 800 (централа); факс: 011 311 23 77 

Е-mail: zis@zis.gov.rs 
www.zis.gov.rs 

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page 

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page 

 

 

ГЛАСНИК 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
INTELLECTUAL PROPERTY GAZETTE 

Објава пријава Жигова 
Publication of Trademarks Applications 

ГЛАСНИК 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 
Година 

излажења 

CI 
2021 број 3a 

Датум 

објављивања: 

15.03.2021. 

Београд 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/3a 

Intellectual Property Gazette  2021/3a  

ЗИС / RS / IPO 

 

3 

САДРЖАЈ / Contents 
 

 

ЖИГОВИ / Trademarks ................................................................................................................................................. 5 

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications ............................................................. 6 

 

 



 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/3a 

Intellectual Property Gazette  2021/3a 

4 ЗИС / RS / IPO 

 

КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

  Европски патентни биро (EPO) 
  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 
  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

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

registration 

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

 

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

Име и адреса пуномоћника (740) Name and address of the representative 

 



 

 

 

 

Ж 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2020-216 (220) 14.02.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) "Удружење за заштиту Борбе", Трг Николе 

Пашића 7, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) 16  хартија; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

материјал за обуку и наставу (изузев апарата); 

пластични материјал за паковање ; штампарска 

слова; клишеи; пластичне фолије, торбе, вреће за 

увијање и паковање.   

35  оглашавање; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; услуге које пружају лица или 

организације у помоћи у раду и вођењу послова или 

комерцијалних функција индустријских или трговачких 

привредних друштава, као и услуге које пружају 

привредна друштва која се баве оглашавањем 

(рекламирањем), тако што за рачун других лица 

комуницирају са јавношћу путем свих медија, 

рекламирајући све врсте роба и услуга; услуге које се 

састоје од уписивања; уређивања, обраде, прераде или 

систематизације писаних информација и записа; услуге 

рекламних агенција; дистрибуцију проспеката и узорака 

директно или поштом; израду и коришћење 

математичких и статистичких података; организовање 

сајмова и изложби у комерцијалне или рекламне сврхе.   

38  услуге које омогућавају најмање једном лицу да 

комуницира са другим користећи чула (да међусобно 

разговарају, да преносе поруке); услуге  

стављања лица у положај визуелне или говорне 

комуникације са другим; услуге преноса података; 

услуге које садрже дифузију радио или 

телевизијских програма.  

  

(210) Ж- 2020-626 (220) 11.05.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Zdravlje bez recepta 

(511) 5  фармацеутски препарати; медицински 

препарати; лекови за медицинску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинске намене; дијететски додаци за људе; 

додаци за минералну храну; витамински препарати и 

дијететски додаци који се састоје од витамина; 

дијететски препарати за децу; капи за нос за 

медицинске сврхе; спреј за нос за медицинску 

употребу; деконгестивни спреј за нос; додаци за 

храну који се састоје од амино киселина; аналгетици; 

медицински чај; биљни чајеви за медицинске сврхе; 

биљни екстракти за медицинске намене; сирупи за 

фармацеутске намене; раствори за контактна сочива; 

препарати за чишћење контактних сочива.  

10  медицински апарати и инструменти; носни 

аспиратори.  

35  оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској 

мрежи; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијске услуге; пружање 

комерцијалних информација и савета потрошачима у 

избору производа и услуга.  
 

(210) Ж- 2020-1315 (220) 05.08.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Newsmax Adria d.o.o. Beograd, Кнеза 

Вишеслава 88, 11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.05; 26.11.02; 26.11.08; 27.01.02; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) тамно плава (RGB:7,23,111, CMYK: 

100,97,24,21), црвена (RGB: 181,4,4; 

CMYK:20,100,100,12)  

(526) "PREGLED DANA"  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови. 

38  телекомуникације.  
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41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1486 (220) 04.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Legaltech solutions d.o.o. Beograd-Vračar, 

Булевар краља Александра 28, 11000, Београд, RS 

(740) Тијана Којовић, Булевар краља Александра 28, 

11000, Београд 

(540) 

draftomat 

(511) 9  подаци који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

софтвер, снимљени. 

35  оглашавање; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; компјутерско 

управљање подацима; обрада текста; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

професионалне пословне консултације; саветодавне 

услуге у пословном управљању; консултације у вези 

са пословним организовањем; консултације у 

пословном управљању; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података. 

38  пренос дигиталних датотека.  

42  пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; електронско 

похрањивање података; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; инсталирање рачунарског софтвера; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; рачунарско програмирање; рачунарство у 

облаку; саветовање у области рачунарског софтвера; 

софтвер у виду сервиса [СааС]. 

45  услуге припреме правних докумената; 

лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге]; 

лиценцирање интелектуалне својине.  
 

(210) Ж- 2020-1556 (220) 16.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Samostalna obućarska zanatska radnja Doss 

Milivojević Dobrica, Дражмировац б.б., Јагодина, RS 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14, 11090, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.16; 03.07.24; 26.11.12; 27.05.07; 27.05.17; 

29.01.01  

(511) 25  обућа укључујучи и патофне, папуче, 

папуче за купатило, сандале за купатило, сандале, 

ципеле, улошке за ципеле, потпетице за ципеле, 

потпетице за обућу, чизме, получизме, горње делове 

обуће, горње делове чизама, врхове обуће, металне 

делове за обућу, пертле, еспадриле, чизме за 

спортове, скијашке чизме, спортске ципеле, 

фудбалске ципеле (копачке), крампове за фудбалске 

копачке, обућу за плажу, дрвену обућу (кломпе), 

кожне обрубе за обућу, ђонове за обућу, штикле, 

штитнике штикли.  
 

(210) Ж- 2020-1586 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.07.06; 08.07.08; 24.17.05; 25.03.01; 

25.05.02; 26.03.01; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.15  

(591) црвена, жута, окер, бела, црна, браон  

(511) 30  флипс, тортиља чипс – кукурузни чипс 

производ, производи од житарица,  грицкалице на 

бази житарица, слани штапићи.  
 

(210) Ж- 2020-1589 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) AGROKULTURA KOOPERACIJA , 

Индустијска 69, 22400 Рума, RS 

(740) АОД МСА ИП– Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 05.03.13; 05.03.16; 26.11.13; 27.05.13; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) црна, бела, светло плава  и светло зелена  

(511) 29  замрзнуте малине; замрзнуте купине; 

замрзнуте боровнице; замрзнуте јагоде; замрзнута 

мешавина малина, боровница, купина и јагода; 

замрзнути миx бобичастог воћа (замрзнути беррy 

миx); замрзнути смоотхие миx; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; 

замрзнуто воће; замрзнуто поврће; желеи; џемови; 

компоти; сушени тартуфи и печурке.   

31  свеже воће и поврће; свеже зачинско биље; 

оплођена јаја у узгоју; свеже печурке и тартуфи.  

32  воћни пире; воћни сирупи и други препарати за 

производњу пића; воћни напитци и воћни сокови; 

минералне и содне воде, као и друга безалкохолна пића.  
 

(210) Ж- 2020-1594 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) PREDUZEĆE PIRAMIDA 72 DOO ŠABAC, 

Београдски пут бб, 15000, Шабац, RS 

(740) Адвокат Весна М. Гаковић Анђелић, Др 

Агостина Нета 22/62, 11070, Београд-Нови Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.03; 26.03.07; 26.03.22; 27.05.02; 27.05.09; 

27.05.13; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, тамно плава, бабy плава, 

розе, бела  

(511) 3  марамице за бебе; влажне козметичке 

марамице; марамице натопљене козметичким 

средствима; влажне марамице за бебе за козметичке 

потребе; влажне марамице импрегниране средствима 

за чишћење; влажни или импрегнирани јастучићи, 

убруси или марамице; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; марамице натопљене 

средством за чишћење коже; козметичке крпице или 

марамице натопљене средствима за чишћење коже; 

марамице за једнократну употребу натопљене 

средствима за чишћење лица; марамице 

импрегниране са средствима за чишћење коже; 

марамице натопљене етарским уљима, за козметичку 

употребу; платнене марамице импрегниране 

средствима за чишћење коже; шампони за бебе; 

лосиони за бебе [тоалетни производи]; млеко за тело 

за бебе; пене за купање за бебе; пудери за бебе 

[тоалетни производи]; регенератори за косу за бебе; 

уља за бебе [тоалетни производи]; козметика; 

козметика за бебе; козметика за децу; производи за 

негу беба, који нису за медицинску употребу; сапун; 

бадемов сапун; козметички сапуни; комади сапуна; 

крем-сапуни; мирисни сапуни; немедицински 

сапуни; немедицински сапуни за бебе; парфимисани 

сапуни; сапуни за лице; сапуни за тело; сапуни за 

туширање; течни сапуни; тоалетни сапуни; 

производи од сапуна; регенератори за косу у облику 

сапуна; сапуни за негу тела; сапуни за суво прање; 

сапуни од алое; тврди шампони у облику сапуна; 

течни сапуни за купање; течни сапуни за руке и 

лице; течни сапуни за тело; шампони у облику 

сапуна; течни сапуни за руке, лице и тело; сапуни за 

купање у течном, чврстом или у облику гела; 

шампони; немедицински шампони; тврди шампони; 

шампони за косу; шампони за косу за бебе; 

шампони-регенератори; шампони за косу 3 у 1; 

шампони и регенератори за косу; средства за 

испирање косе [шампони-регенератори]; ароматична 

уља [етарска уља]; ароматерапијска уља; ароматична 

уља; бадемово уље; етарска уља; козметичка уља; 

мирисна уља; тоалетна уља; уља за косу; уља за 

купање; уља за лице; уља за масажу; уља за тело; 

уља за чишћење; ароматична уља за купке; гелови, 

креме и уља за туширање; козметичка уља за кожу; 

уља за заштиту од сунца; уља за козметичку 

употребу; уља за купање за козметичке потребе; уља 

за купке, за немедицинску употребу; уља за негу 

лица; уља за регенерацију косе; уља за сунчање 

[козметика]; уља за тело за козметичке потребе; уља 

и лосиони за масажу; уља након сунчања; уља након 

сунчања за козметичке потребе; креме, уља, лосиони 

и препарати за чишћење и хидратацију; хидратантне 

креме, лосиони и гелови; уља за купање и соли за 

купање, нису за медицинске потребе; пенушаве 

купке; пенушаве купке за бебе; козметички 

препарати за купке и туширање; немедицинске купке 

за тело; производи за пенушаве купке; тврди 

регенератори за косу; козметичке креме; креме за 

бебе (немедицинске); креме за кожу; креме за косу; 

креме за купање; креме за лице; креме за лице и тело; 

креме за сунчање; креме за сунчање за бебе; креме за 

тело; креме за туширање; креме за лице и тело за 

козметичке потребе; козметичке креме за негу; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме и лосиони; крема за тело 

за козметичку употребу; заштитне креме; заштитне 

креме за бебе; креме за заштиту од сунца; креме за 

кожу за козметичке потребе; креме за лице за 

козметичке потребе; хранљиве креме; хранљиве 

креме за бебе; креме за негу косе; креме за негу тела; 

креме за сунчање за козметичке потребе; креме за 
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тело за козметичку употребу; креме за чишћење 

[козметичке]; креме и препарати након сунчања; 

хидратантне креме за употребу после сунчања; креме 

за кожу и у течном и у чврстом облику; креме за 

масажу, осим за медицинску примену; креме за негу 

косе за козметичке потребе; креме за регенерацију 

коже за козметичке потребе; креме након сунчања за 

козметичке потребе; немедицинске креме за третман 

коже главе; немедицинске креме против пеленског 

осипа; козметичке креме и гелови за лице, руке и 

тело; козметичке креме и лосиони за негу лица и 

тела; козметичке креме, лосиони и други препарати 

за сунчање; немедицинске креме против оједа од 

пелена; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и 

пудери за лице, руке и тело; лосиони, креме и 

препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и 

косе; топикални лосиони, креме и уља за кожу и тело 

за козметичку употребу; немедицинске масти и 

лосиони против осипа од пелена; пудери за тело; 

талк пудери; талк пудер, за тоалетну употребу; талк 

пудери за козметичке потребе; козметичка млека; 

млеко за тело; млеко за хидратацију; млеко за 

чишћење; бадемово млеко за козметичку употребу; 

млека након сунчања; млека након сунчања 

[козметичка]; млеко за лице и тело; млеко за сунчање 

[козметика]; млеко за тело за козметичке потребе; 

млеко за чишћење за тоалетну употребу; 

хидратантно млеко за тело; млеко за лице и тело за 

козметичке потребе; млеко и лосиони за лице за 

козметичке потребе; млеко после сунчања за 

козметичку примену; козметички производи у 

облику млека, лосиона и емулзија; ватирани штапићи 

за козметичке сврхе; памучни штапићи за 

козметичку употребу; вишенаменски памучни 

штапићи за личну употребу; вата и вата у облику 

штапића за козметичке потребе; козметички 

јастучићи; јастучићи за чишћење натопљени 

козметичким средствима; јастучићи за чишћење 

натопљени тоалетним препаратима; лоптице од вате 

за козметичке потребе; гелови за сунчање 

[козметика]; производи за заштиту од сунца 

[козметика]; козметички производи и козметички 

препарати; козметички гелови; козметички лосиони; 

влажни козметички убруси; гелови за козметичку 

употребу; гелови након сунчања [козметички]; 

козметички и тоалетни производи; козметички 

лосиони за кожу; козметички лосиони за косу; 

козметички лосиони за лице; козметички лосиони за 

негу коже; козметички лосиони за сунчање; 

козметички освеживачи за кожу; козметички 

препарати за косу и теме; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за лице и тело; 

козметички препарати за негу коже; козметички 

препарати за негу косе; козметички препарати за 

негу лица; козметички препарати за негу ноктију; 

козметички препарати за негу тела; козметички 

производи за негу косе; козметички производи за 

употребу на кожи; козметички производи за 

хидратацију лица; козметички производи у облику 

лосиона; креме за нокте за козметичке потребе; 

креме за усне за козметичке потребе; лосиони за 

козметичку употребу; лосиони за косу за козметичке 

потребе; лосиони за купање за козметичке потребе; 

лосиони за сунчање за козметичке потребе; лосиони 

за тело за козметичке потребе; лосиони за 

хидратацију коже [козметички]; лосиони за 

хидратацију тела [козметички]; масти за козметичку 

употребу; непенећи козметички производи; памучна 

вуна за козметичку употребу; пене за купање за 

козметичке потребе; перлице за купање за 

козметичке потребе; помаде за козметичку употребу; 

помаде за косу за козметичке потребе; прашкови за 

купање за козметичке потребе; препарати за 

козметичку негу; препарати за сунчање 

[козметички]; препарати за хидратацију 

[козметички]; пудери за тело за козметичке потребе; 

соли за купање за козметичке потребе; уља након 

сунчања [козметичка]; хидратантни гелови 

[козметички]; хидратантни лосиони [козметички]; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; гел алое 

вере за козметичку примену; гелови након сунчања 

за козметичке потребе; козметички препарати за негу 

и третирање коже; козметички производи и 

препарати за личну негу; лосиони за лице и тело за 

козметичке потребе; лосиони за негу косе за 

козметичке потребе; лосиони након сунчања за 

козметичке потребе; производи за негу тела и 

козметичку негу; средства за испирање косе за 

козметичке потребе; средства за омекшавање косе за 

козметичке потребе; средства за прехрањивање косе 

за козметичке потребе; памучни тупфери за 

козметичку употребу; тупфери за чишћење 

импрегнирани козметичким средствима; тупфери за 

чишћење импрегнирани тоалетним препаратима; 

влажни или импрегнирани јастучићи, убруси или 

марамице; козметичка средства за заштиту коже од 

сунца; козметички препарати за заштиту од 

опекотина од сунца; козметички препарати за суву 

кожу током трудноће; козметички производи у 

облику аеросола за негу коже; лосиони за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; лосиони за лице и негу 

тела за козметичке потребе; немедицински 

препарати за третман косе за козметичке потребе; 

препарати за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; препарати од алое вере за козметичке 

намене; производи за заштиту од сунца за 

козметичку употребу; спрејеви за кожу за локалну 

примену за козметичке потребе; уљане купке за негу 

косе за козметичке потребе; козметичке пене које 

садрже средства за заштиту од сунца; балзами за 

косу; гелови, спрејеви, пене и балзами за обликовање 

и негу косе; помаде за косу; немедицински 
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препарати за негу косе; немедицински тоници за 

кожу; препарати за негу косе; препарати за прање 

косе; уљане купке за негу косе; хидратантни 

препарати за косу; препарати за заштиту косе од 

сунца; препарати за негу коже главе и косе; 

немедицински препарати за негу коже, косе и коже 

главе; средства за заштиту од сунца за усне 

[козметика]; соли за козметичке купке; пасте за зубе; 

средства за чишћење зуба [пасте, гелови, течности]; 

средства за чишћење у спреју; лосиони за купање; 

лосиони за тело; лосиони за заштиту од сунца; 

лосиони за лице и тело; лосиони након сунчања; 

емулзије, гелови и лосиони за негу коже; 

немедицинска средства за прање руку; немедицински 

препарати за прање руку; балзами за усне; 

омекшивачи за веш; производи за прање веша; 

прашкови за прање веша; сапуни за прање веша; 

препарати за прање и бељење веша.   

5  марамице за дезинфекцију; влажне медицинске 

марамице; дезинфекцијске марамице за једнократну 

употребу; марамице натопљене антибактеријским 

препаратима; марамице натопљене фармацеутским 

лосионима; марамице натопљене репелентима против 

инсеката; марамице и убруси натопљени 

фармацеутским лосионима и кремама; пелене за бебе; 

једнократне папирне пелене за бебе; једнократне 

пелене за бебе; једнократне подлоге за пелене; 

једнократне подлоге за пелене за бебе; једнократне 

целулозне пелене за бебе; медицинска уља за бебе; 

медицински пудери за бебе; папирне пелене за бебе; 

пелене-гаћице за бебе; пелене за пливање за бебе; 

текстилне пелене за бебе; пелене за пливање за бебе за 

вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за 

једнократну употребу; пелене за бебе од папира и 

целулозе, за једнократну употребу; пелене 

[непромочиве гаћице] за бебе, за једнократну употребу; 

пелене [непромочиве гаћице] за бебе, од папира и 

целулозе; платнени улошци посебно направљени за 

вишекратне пелене за бебе; препарати за парно 

купатило на бази ментола за бебе; простирке за 

пресвлачење пелена за бебе за једнократну употребу; 

улошци од бамбуса посебно направљени за вишекратне 

пелене за бебе; улошци од конопље посебно 

направљени за вишекратне пелене за бебе; улошци од 

микровлакана посебно направљени за вишекратне 

пелене за бебе; једнократне пелене за пливање за децу и 

одојчад; гаћице за малу децу за одвикавање од пелена 

за једнократну употребу; грудни улошци за дојење; 

фармацеутски препарати за спречавање промена на 

кожи током трудноће; фармацеутски препарати за 

лечење суве коже проузроковане трудноћом; 

фармацеутски препарати за хидратацију коже током 

трудноће; фармацеутски препарати против стрија; 

антибактеријски сапуни; медицински сапуни; 

медицински сапуни за бебе; антибактеријски сапуни за 

кожу; медицински шампони; шампони за уклањање 

вашки; медицинска уља; медицинска уља за масажу; 

медицинске креме; креме за бебе (медицинске); креме 

за дерматолошку употребу; медицинске креме за кожу; 

медицинске креме за заштиту коже; медицинске креме 

за заштиту коже за бебе; медицинске креме за негу 

коже; гелови, креме и раствори за дерматолошку 

употребу; медицинске креме против пеленског оједа; 

медицинске креме против оједа од пелена; медицински 

лосиони и креме за тело, кожу, лице и руке; масти за 

лечење осипа изазваног пеленама; медицинске масти за 

осип изазван пеленама; медицински лосиони за осип 

изазван пеленама; једнократне дечије гаћице за 

одвикавање од пелена [пелене]; гаћице за одвикавање 

од пелена од папира или целулозе за једнократну 

употребу; упијајућа вата; антисептички памук, вата; 

медицински лосиони за косу; медицински препарати за 

негу косе; препарати за уништавање ваши у коси; 

медицински препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за негу коже; 

фармацеутске супстанце; медицински спрејеви од 

лековитог биља и креме од лековитог биља за тело за 

спољашњу употребу; санитарни и хигијенски 

препарати за употребу у медицини; медицинске пасте 

за зубе; препарати за олакшање раста зуба; препарати 

на бази пантенола за медицинску употребу; подлоге за 

пелене; платнене пелене; текстилне пелене; заштитне 

гаћице за пелене; једнократне папирне пелене за 

одојчад; једнократне целулозне пелене за одојчад; 

папирни улошци за пелене; текстилне заштитне гаћице 

за пелене; репеленти за инсекте; репеленти за комарце; 

репеленти за комараце који се наносе на кожу; средства 

за одбијање комараца која се наносе на кожу беба; 

фластери за одбијање комараца за бебе; упијајући 

памук; медицински лосиони; антибактеријски лосиони 

за руке; медицински лосиони за кожу; медицински 

лосиони за лице; медицински лосиони за тело; 

фармацеутски лосиони за кожу; препарати за 

дезинфекцију руку; средства за дезинфекцију за прање 

руку; антибактеријски гелови на бази алкохола за 

дезинфекцију коже; антибактеријски гелови; 

антибактеријски препарати; антибактеријски спрејеви; 

антибактеријска средства за прање руку; 

антибактеријска средства за чишћење; дезинфекциони 

сапуни; дезинфекциона средства; дезинфекциона 

средства за хигијенске сврхе; марамице за 

дезинфекцију; фластери; фластери, материјали за 

завијање; фластери, материјали за превијање.  

8  ножеви, виљушке и кашике за бебе; прибор за јело 

за децу; ергономски прибор за јело за децу; 

пластични ножеви; пластичне кашике; пластичне 

виљушке; маказице за нокте за бебе; маказе за децу; 

грицкалице за нокте; грицкалице за нокте за бебе; 

пинцете; пинцете, мала клешта; клешта хватаљке.  

16  папирне марамице; целулозне марамице; 

марамице од папира; марамице од папира за 

чишћење; марамице од папира за козметичку 
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употребу; стоне салвете од папира; албуми; албуми 

за бебе; споменари за бебе; фотографски албуми; 

мали фото-албуми (албуми за фотографије); албуми 

за посебне прилике; албуми за самолепљиве 

сличице; папирне портикле за бебе; подметачи од 

папира као портикле за бебе; вишенаменске 

пластичне кесе; пластичне кесе за пелене за 

једнократну употребу; убруси од папира; убруси за 

лице од папира; тоалет папир.  

21  држачи марамица за лице; каде за бебе; шоље за 

бебе; шоље и посуде за бебе [прибор за јело за бебе]; 

грејачи за флашице за храњење, неелектрични; 

термоси; кадице за бебе, преносиве; кадице на 

надувавање за бебе; крпе за чишћење боца за бебе; 

четке за флаше; четке за чишћење флашица за бебе; 

тренинг флашице за бебе; чаше за бебе и децу; кутије за 

храну; четкице за зубе за бебе; четкице за зубе за бебе у 

облику навлаке за прст; дечије четкице за зубе; држачи 

четкица за зубе; кутијице за четкице за зубе; 

истискивачи пасте за зубе; држачи за сапуне; кутије за 

сапун; посуде за сапун; прибор за јело за бебе и децу 

који није од племенитих метала, осим ножева, 

виљушака и кашика; прибор за јело за бебе и децу од 

племенитих метала, осим ножева, виљушака и кашика; 

ноше за децу; јастучићи за чишћење лица; козметички 

прибор; козметички сунђери; козметички и тоалетни 

прибор; четке; четке за косу; чешљеви и сунђери; 

чешљеви за косу; четкице за нокте; папирни тањири; 

чаше, папирне или пластичне; пластични тањири; 

тањири за једнократну употребу; сламке за пиће.  
 

(210) Ж- 2020-1597 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja 

farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za 

DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS 

(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења 

79, 21101 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.11.01; 26.01.03; 27.03.03; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.21; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0 R 255 - G 255 - B 255 

, црна - PANTONE BLACK C 0 - M 0 - Y 0 - K 100 R 

29 - G 29 - B 27, сива - C O - M 0 - Y 0 - K 50 R 157 - 

G 157 - B 156 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати.  

 

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди.  

31  храна и пиће за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1598 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja 

farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za 

DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS 

(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења 

79, 21101 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.11.01; 26.01.03; 26.04.15; 26.04.22; 27.03.03; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.06  

(591) бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0 R 255 - G 255 - B 

255, сива - C O - M 0 - Y 0 - K 50 R 157 - G 157 - B 156 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни препарати.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди.  

31  храна и пиће за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1599 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja 

farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za 

DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS 

(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења 

79, 21101 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.11.01; 26.01.03; 27.03.03; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21 

(591) бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0 R 255 - G 255 - B 255 

, црна - PANTONE BLACK C 0 - M 0 - Y 0 - K 100 R 

29 - G 29 - B 27 
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(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди.  

31  храна и пиће за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1607 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.07.06; 08.07.08; 19.03.05; 24.17.05; 

25.03.01; 25.05.02; 26.03.01; 27.05.02; 29.01.15  

(591) црвена, жута, окер, бела, црна, браон  

(511) 30  флипс, тортиља чипс – кукурузни чипс 

производ , производи од житарица,  грицкалице на 

бази житарица, слани штапићи.  
 

(210) Ж- 2020-1615 (220) 23.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина 

Миланковића 1ж, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

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

(540) 

 

(531) 26.04.01; 27.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14  

(591) црна, бела, плава и љубичаста  

(511) 9  апарати за пренос сигнала; апарати за 

снимање, пренос или репродукцију информација; 

апарати и инструменти за електричну и електронску 

контролу; апарати и инструменти за пријем и пренос 

дигиталног и сателитског сигнала и интернета; 

бежични предајници; бежични пријемници; 

дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални 

видео снимачи; дигитални процесори сигнала; 

компјутерски хардвер; конвертери за кабловску 

телевизију; апарати за кодирање и декодирање 

телевизијског и другог аудиовизуелног програма, 

модеми, рутери, меморијске картице, софтвер 

(снимљени програми); апликациони софтвер; 

апликације које се могу преузети; рачунарски 

програми; безбедносни софтвер који се може 

преузети; помоћни, безбедносни и криптографски 

софтвери; рачунарски системи; интернет 

безбедносни програми; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване.  

38  телекомуникације; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; комуникација путем 

рачунарских терминала; комуникација оптичким 

мрежама; пружање корисничког приступа глобалним 

рачунарским мрежама; пружање приступа базама 

података; повезивање телекомуникацијама са глобалном 

рачунарском мрежом; најам времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; услуге преноса 

података на мрежи рачунарских система; омогућавање 

приступа рачунарским базама података; стриминг 

[проток] података.  

42  услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и 

софтвера; програмирање за рачунаре; израда и одржавање 

веб страница за друге; конверзија рачунарских програма и 

података; развој рачунарских система; дизајн рачунарског 

система; анализа рачунарског система; надгледање 

рачунарских система даљинским приступом; услуге 

надгледања рачунарских безбедносних система; 

консултантске услуге у вези с рачунарским системима; 

надзор рачунарских система у сигурносне сврхе; 

консултантске услуге у вези са рачунарском и интернет 

безбедношћу; саветодавне услуге у области сигурносног 

софтвера; софтвер као услуга (СааС); рачунарство у 

облаку; консултантске услуге у вези са информационом 

технологијом (ИТ); хостинг сервера, платформа као 

услугу [ПааС]; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова.  
 

(210) Ж- 2020-1617 (220) 23.09.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина 

Миланковића 1ж, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

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

(540) 
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(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.14 

(591) црна, бела, плава и љубичаста  

(511) 9  апарати за пренос сигнала; апарати за 

снимање, пренос или репродукцију информација; 

апарати и инструменти за електричну и електронску 

контролу; апарати и инструменти за пријем и пренос 

дигиталног и сателитског сигнала и интернета; 

бежични предајници; бежични пријемници; 

дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални 

видео снимачи; дигитални процесори сигнала; 

компјутерски хардвер; конвертери за кабловску 

телевизију; апарати за кодирање и декодирање 

телевизијског и другог аудиовизуелног програма, 

модеми, рутери, меморијске картице, софтвер 

(снимљени програми); апликациони софтвер; 

апликације које се могу преузети; рачунарски 

програми; безбедносни софтвер који се може 

преузети; помоћни, безбедносни и криптографски 

софтвери; рачунарски системи; интернет 

безбедносни програми; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване.   

35  прикупљање информација у компјутерске базе 

података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података.  

38  телекомуникације; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; комуникација путем 

рачунарских терминала; комуникација оптичким 

мрежама; пружање корисничког приступа глобалним 

рачунарским мрежама; пружање приступа базама 

података; повезивање телекомуникацијама са 

глобалном рачунарском мрежом; најам времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; услуге 

преноса података на мрежи рачунарских система; 

омогућавање приступа рачунарским базама 

података; стриминг [проток] података.  

42  услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и 

софтвера; програмирање за рачунаре; креирање веб 

страница за друге; конверзија рачунарских програма 

и података; развој рачунарских система; дизајн 

рачунарског система; анализа рачунарског система; 

надгледање рачунарских система даљинским 

приступом; услуге надгледања рачунарских 

безбедносних система; консултантске услуге у вези с 

рачунарским системима; надзор рачунарских 

система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у 

вези са рачунарском и интернет безбедношћу; 

саветодавне услуге у области сигурносног софтвера; 

софтвер као услуга (СааС); рачунарство у облаку; 

консултантске услуге у вези са информационом 

технологијом (ИТ); хостинг сервера.  
 

(210) Ж- 2020-1681 (220) 02.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

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

York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

VORLADIQ 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2020-1700 (220) 06.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Kardex Holding AG, Thurgauerstrasse 40, CH-

8050 Zürich, CH 

(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

KARDEX 

(511) 7  машине и апарати за складиштење, 

прикупљање, слање, дистрибуцију, контролу 

инвентара, подизање и механичко померање, 

транспорт, руковање, аутоматски утовар, истовар и 

аутоматизовано складиштење, уклањање или 

повраћај робе (нарочито из складишта или 

продавница), за померање/управљање, заједно са 

руковањем, нарочито апарати и уређаји за механичко 

постављање на високе полице и руковање робом, 

интегрисане високе сталаже и апарати за руковање и 

прилагођени уређаји за робу; инструменти за 

складиштење; машине за попуњавање/складиштење 

и аутоматско пуњење сталажа; инсталације и апарати 

за утовар, складиштење и аутоматизовано и 

аутоматско уклањање; уређаји за архивирање и 

складиштење; постројења за складиштење робе, 

механички апарати за организацију, вертикалне 

вртешке, укључујући апарате за руковање, 

електронска контролна постројења за складиштење и 

испоруку делова, резервних делова и алата; 

аутоматски и полуаутоматски механички 

утоваривачи-истоваривачи, укључујући покретне 

траке и системе за проток материјала; аутоматски 

распоређивачи складишног простора; машине, 

машински делови, контролни апарати и инструменти 

за управљање свим горе наведеним апаратима и 

машинама, опрема за утовар, апарати за утовар и 

постројења за утовар, машине за убацивање робе и 

материјала и машине за утовар робе и материјала; 

роботи (машине); ролери и траке, роботизовани 
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уређаји; каишеви и ролери, покретне траке; 

аутоматске покретне траке; ваљкасти лежајеви; 

куглични лежајеви; механички апарати за пуњење; 

машине за аутоматску дистрибуцију; моторизоване 

високе полице за складиштење све робе и артикала и 

електричне опреме за складиштење; делови и 

компоненте за сву наведену робу.  

9  електронски апарати и инструменти; рачунари; 

компјутерски хардвер; рачунске машине; 

компјутерски софтвер; уређаји за дигитализацију 

слика; електронски апарати и инструменти, 

компјутерски хардвер и софтвер за складиштење, 

канцеларијску организацију и логистичко 

управљање; електронски апарати и инструменти, 

компјутерски хардвер и софтвер за складиштење и 

надзор инсталација за складиштење робе, уређаја за 

складиштење, вертикалних вртешки, аутоматских 

дистрибутера за складиштење, индустријских уређаја 

и машинских алата; компјутерски програми и 

софтвер који се користи са електронским апаратима 

и инсталацијама за складиштење, аутоматски уређаји 

за пуњење и повраћај, инсталације за складиштење 

артикала, уређај за складиштење, вертикалне 

вртешке, аутоматски дистрибутери за складиштење и 

за праћење инсталација и опреме за пуњење, 

руковање материјалима и/или за надзор и управљање 

инвентаром, опрема за надзор за руковање 

инсталацијама и/или за сталке са високим полицама; 

компјутерски програми и софтвер за управљање 

документима; компјутерски екрани; дисплеј уређаји 

и апарати за дистрибуцију; електрични уређаји у 

сигурносне сврхе; сигурносни апарати; контролне 

јединице и централне процесне јединице; 

микропроцесори, фотографски апарати и 

инструменти; електричне инсталације против крађе; 

звона (апарати за упозоравање); апарати и 

инструменти за снимање, прикупљање, 

репродукцију, процену, приказ, увећање, редукцију, 

објављивање, пројектовање, ажурирање и 

складиштење информација; електрични и 

електронски апарати и инструменти за снимање, 

архивирање, складиштење и прикупљање 

докумената, досијеа или слично; компјутерски 

апарати и опрема; делови и опрема за сву наведену 

робу која је укључена у ову класу.   

20  намештај; сталаже, полице и ормани и системи 

који се састоје од њих; покретне сталаже и полице; 

сталаже и полице за складиштење; металне сталаже, 

високе полице и високе сталаже; метални плакари; 

држачи и контејнери; плакари за складиштење алата 

и делова и компонената за исте; канцеларијски 

намештај, канцеларијске сталаже; електромеханички 

ротациони системи двоструке збијености за 

архивирање/ складиштење/прикупљање, у виду 

ормана за документа; сталаже за заштиту докумената 

и држача рачунарских података, отпорни на пожар и 

провалу; писаћи столови; делови и компоненте за сву 

наведену робу.  

37  конструисање;  инсталирање, одржавање, 

сервисирање, поправка и рестаурација апарата и 

инструмената, нарочито апарата и инструмената за 

складиштење, прикупљање, дистрибуцију, пренос, 

надзор инвентара, подизање и механичко кретање, 

као што су инструменти за архивирање, аутоматски 

уређаји за пуњење и повраћај, инсталације за 

складиштење робе, уређаји за складиштење, 

вертикалне вртешке, аутоматски дистрибутери за 

складиштење; инсталирање, одржавање, 

сервисирање, поправка и реновирање канцеларијске 

опреме, рачунара, сигурносних апарата и 

електричних апарата и инструмената за складиштење 

и прикупљање података; накнадно опремање и 

преуређивање машина; саветодавне услуге за 

претходно наведене услуге; услуге консултације из 

области инсталирања, поправке, одржавања, 

сервисирања и реновирања апарата и машина.  

42  анализа компјутерских система; компјутерско 

програмирање; дизајн и развој компјутерског 

хардвера и софтвера, нарочито за машине и апарате; 

изнајмљивање и закуп компјутера, софтвера, 

компјутерског хардвера; саветодавне услуге за све 

наведене услуге; саветодавне услуге из области 

инсталирања, поправке, сервисирања, одржавања и 

обнављања компјутерског софтвера; услуге техничке 

подршке који се односе на софтвер.  
 

(210) Ж- 2020-1705 (220) 02.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) LABUDOVIĆ NS DOO NOVI SAD, Јована 

Солдатовића 3, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Јелена Ивковић, Игњата Павласа 2-4, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.05.02; 26.05.02; 26.05.22; 27.05.13; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и бела  

(526) dat na reč "koktel"  

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће 

и поврће; желеи; млеко и други млечни производи.  

30  какао и замена кафе; пиринач; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; шећер, прашак за пециво; додаци јелима; 

зачини; сосови и други додаци јелу.  
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31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семе; слад.  
 

(210) Ж- 2020-1841 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ZANATSKA ZADRUGA ZA IZRADU 

ĆILIMA I SUVENIRA DAMSKO SRCE PIROT, 

Српских владара 106, 18300, Пирот, RS 

(740) Јована Томић, адвокат, Маршала Бирјузова 

29/3, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 28.05.00  

(511) 24  плетена и ткана роба; завесе; креветски 

прекривачи; зидна таписерија; столњаци; пресвлаке 

за столице или део намештаја.  

27  ћилими; теписи; простирке; прекривач за зид.  

35  услуге малопродаје и велепродаје плетене и ткане 

робе, завеса, креветских прекривача, зидних 

таписерија, столњака, пресвлака за столице или 

делове намештаја, ћилима, тепиха, простирки и 

прекривача за зид; оглашавање и помоћ 

потрошачима у избору робе.   
 

(210) Ж- 2020-1859 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) MC2 NEW ENERGY doo Beograd-Zvezdara, 

Грге Јанкеса 8 , 11050, Београд, RS 

(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11, 

11080, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.25; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.12; 

28.05.00; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна rgb(0, 0, 1); hsl (240, 100%); hwb(240, 0%, 100%); 

cmyk (100%, 100%, 0%, 100%); ncol Б0, 0%, 100% ; 

плава-РГБ (29, 163, 243), xсл(202, 90%, 53%), xwb 

(202, 11%, 5%), cmyk (88%, 33%, 0%, 5%), нцол (Ц37, 

11%, 5%).  

(511) 16  хартија, картон ; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање ; штампарска слова.  

35  ширење огласног материјала преко интернета за 

друге; оглашавање и промовисање робе и услуга за 

друге путем глобалне компјутерске мреже; пословно 

управљање; канцеларијски послови; пружање 

комерцијалне помоћи оглашивачима у креирању, 

управљању и организовању онлајн оглашавања и 

онлајн спискова производа.  
 

(210) Ж- 2020-1860 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) MC2 NEW ENERGY doo Beograd-Zvezdara, 

Грге Јанкеса 8, 11050, Београд, RS 

(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11, 

11080, Београд 

(540) 

Буди мудар спречи мождани 

удар 

(511) 16  хартија, картон ; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање ; штампарска слова.   

35  ширење огласног материјала преко интернета за 

друге; оглашавање и промовисање робе и услуга за 

друге путем глобалне компјутерске мреже; пословно 

управљање; канцеларијски послови пружање 

комерцијалне помоћи оглашивачима у креирању, 

управљању и организовању онлајн оглашавања и 

онлајн спискова производа.  
 

(210) Ж- 2020-1891 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

КИКИНДА, Башаидски друм 62 , 23300, Кикинда , RS 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) 19  грађевински материјал, цигла и цреп, 

блокови за зидање од глине, шупљи опећни блокови 

за таванице и сводове, зидне, подне и фасадне 

плочице, керамичке глазуре и емајла.   
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(210) Ж- 2020-1900 (220) 28.10.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ФПМ АГРОМЕХАНИКА ДОО БОЉЕВАЦ, 

Ђорђа Симеоновића 25, 19370, Баљевац, RS 

(540) 

 

(531) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 25.07.21; 26.03.01; 

26.03.05; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена РАЛ 3003.  

(511) 6  обични метали и њихове легуре; метали 

грађевински материјали; металне преносиве 

грађевине; материјали од метала за железничке 

шине; не-електричне каблове и жице од обичних 

метала; браварски производи; мали метални и 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 

сефови; производи од обичних метала који нису 

укључени у друге класе; руде.  

7  мотокултиватори; дискасте косачице са системом 

преноса путем ОК вратила и путем зупчаника; 

линијске косачице са једном или две резне летве; 

ротациони сакупљачи сена; сакупљачи сена "Сунце"; 

тракасти сакупљачи сена; растурачи сена; мулчари за 

воћарство и виноградарство; мулчари за ратарство; 

бочни мулчари; универзални мулчари; ротационе 

ситнилице; ротационе ситнилице за тешке услове 

рада; ротационе дрљаче; вучене тањираче; расипачи 

соли и ђубрива; тракторске даске за снег; 

мотокопачице; прикључци за мотокултиваторе 

(обртни плуг, плуг, загртач, вадилица кромпира, 

фрезер за снег) , резервни делови за све наведене 

производе, сходно конструктивној и каталошкој 

документацији.  

12  возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или води.  
 

(210) Ж- 2020-1928 (220) 03.11.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Wurth d.o.o. Beograd, Светог Саве 60в, 

Београд-Сурчин, RS 

(740) Адвокат Игор Стојичић, Прашка 41, Београд 

(540) 

 

(531) 07.15.05; 14.03.01; 26.04.09; 26.04.22; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) 6  завртњи; шрафови; ексери; токчићи за 

намештај; прозорски затварачи.  

7  стартери; пригушивачи; цилиндри за моторе и 

други делови мотора; електрични апарати за 

чишћење и полирање; електрични апарати за 

полирање ципела; електричне машине и апарате за 

шампонирање и усисавање тепиха; апарати за 

заваривање.  

8  чекићи; длета и алати за гравирање; лопате, 

грабуље, косе, виле, ашови, будаци; дршке за ручне 

алате којима се ручно управља, као што су ножеви и 

косе; пумпе којима се ручно управља; резане и 

брусне плоче.  

11  електричне лампе; гас лампе; лабораторијске 

лампе; уљане лампе; уличне лампе; сиурносне лампе.  

23  влакна фибергласа; еластични, гумени или 

пластични конац за текстилну употребу; конац за 

везење, крпљење и шивење, укључујући онај од 

метала.  
 

(210) Ж- 2020-1947 (220) 06.11.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) XU RUOJUE, NO. 66, XIJIN NEW VILLAGE, 

JIANGNAN STREET,, YONGKANG CITY, 

ZHEJIANG PROVINCE, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.19  

(511) 7  мотокултиватори [машине]; машине за 

сечење; стаклорезачки дијамант [делови машина]; 

машине за сејање; карбуратори; уређаји за подизање; 

парни ваљци; кухињске машине, електричне; 

динама; машине за мешање, мешалице; машине за 

мућење путера; пре се за воће, електричне, за 

употребу у домаћинству; млинови за употребу у 

домаћинству, којима се не управља ручно; урезивачи 

[машински алат]; покретне бродске дизалице; 

машине за паковање; макара (машине); машине и 

апарати за полирање [електрични]; копачи [машине]; 

машине за мешање; набијачи [машине]; сејачице 

[машине]; машине за обраду дрвета; длета за 

машине; машина за израду замајаца; тестере 

[машинске]; апарати за заваривање, гасни; пумпе 

[делови машина и мотора]; пумпе [машине]; машине 

за фарбање; пумпе за подмазивање; љуштилице за 

житарице; кључеви (алат) који имају механички 

погон (није ручни алат); машине и апарати за 

чишћење, електрични; апарати за заваривање са 

електричним луком, електролучно заваривање; 

електрични чекићи; усисивачи за прашину; млинови 
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[машине]; центрифугалне пумпе; центрифугални 

млинови; компресорске машине; компресорске 

пумпе; пресе за грожђе; дезинтегратори, 

уништавачи; машине за сецкање меса; приручне 

машине, аутоматске [манипулатори]; приручни 

апарати за утовар и истовар; стругови [машински 

алат]; машине за обраду метала; машине за глодање 

[глодалице]; машине за померање земље; моторна 

тестера; постоља за тестерисање [делови машина]; 

ручни алат на механичко покретање; машине за 

жетву; роботи [машине]; маказе за сечење високих 

грана [машине]; уљане хидрауличне пресе за обраду 

метала; електричне машине за љуштење воћа; 

брусилице (машине) за употребу у домаћинству; 

дробилице за камен [машине]; машине за полирање; 

кранови [апарати и машине за подизање]; 

пнеуматски алат [машине].   

8  нарезнице [ручни алат]; маказе за резање грана; 

пољопривредно оруђе, којим се управља ручно; 

длета; диета [ручни алати]; алат за резање [ручни 

алат]; ножеви за поврће; ренда; гвожђа за рендисање; 

сечива за стругове; оловке за гравирање [ручни 

алат]; кљешта за скидање изолације са жица [ручни 

алат]; маказе; шишачи за животиње [ручни]: стеге; 

баштенски алат [ручни]; маљеви за набијање 

земље[ручни алат]; хватаљке и пинцете; дизалице, 

ручне; алати за вађење ексера, ручно покретан и; 

ручне бушилице, ручно покретане; рамови за ручне 

тестере; проширивачи [ручни алати]; кључеви [ручни 

алати]; полуге; секире; бризгалице за распршиваче 

инсектицида; распршивачи за инсектициде [ручни 

алат]; берачице воћа [ручни алати]; лопатице за 

вађење биљака [баштованство]; пегле [неелектрични 

ручни алат]; тоцила [ручни алат]; инструменти за 

стругање [ручни]; инструменти за оштрење сечива; 

сврдла за земљу [ручни алат]; турпије [ручни алат]; 

сврдла за бушење [ручни алат]; шмиргл точак за 

брушење; турпијице од шмиргле; игличасте турпије; 

тестере за бушење.; кљешта; секачи; наставци за 

сврдла [делови ручног алата]; закивачи [ручни алат]; 

чекићи за закивање [ручни алат]; лопате [ручни 

алат]; мотике [ручни алат]; турпије [алати]; зидарски 

чекић; чекићи [ручни алат]; листови тестера [делови 

ручног алата]; алати за резбарење и утискивање 

[ручни алат]; ручне бушилице; отварачи за конзерве, 

не-електрични; одвијачи [шрафцигери], не-

електрични; ручни алат, руком покретан.   

9  фотометри; микрометри; дио де које емитују 

светло [ЛЕД]; трансформатори [за струју]; соларне 

батерије; заштитне кациге; компаси за одређивање 

правца; лењири [мерни инструменти]; штитови за 

лице за раднике; детектори; прекидачи струјног кола; 

инструменти за одређивање азимута; гасометри 

[инструменти за мерење]; летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљишта]; либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале]; 

водомери; апарати за мерење притиска; инструменти 

за геодетско мерење; даљинометри; апарати за 

мерење раздаљине; мерни инструменти; геодетске 

справе и инструменти; инструменти за нивелирање; 

гасомери; кондензатори; бројила електричне 

енергије; прекидачи, електрични; батерије, 

електричне; мерни инструменти, електрични; 

електричне жице; електрични каблови; браве, 

електричне; ваге; теодолити; апарати и инструменти 

за вагање; бројачи; испитивачи напона; бројачи 

обртаја; инвертори струје; мерачи [инструменти за 

мерење]; електрични колектори; мерачи висине; 

електрични претварачи; утикачи, утичнице и други 

контакти [електрични прикључци]; мерачи 

потрошње горива; ласерски сензори; материјали за 

електричне водове [жице, каблови].   
 

(210) Ж- 2020-1969 (220) 09.11.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) U&P PTE.LTD, 2 Banyan Place, Jurong Island 

627700 , SG 

(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35, 

Нови Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.03; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.17  

(511) 4  индустријска уља; индустријске масти; 

мазива; горива; уље за моторе пловила.  
 

(210) Ж- 2020-1979 (220) 13.11.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Medisana Trade d.o.o., Јеврејска 13,  

11000, Београд, RS 

(740) Бранка Марковић, Радослава Грујића 8,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 05.03.15; 06.01.01; 26.01.14; 26.01.15; 

26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06  

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

сива, светло зелена, тамно зелена.   
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(511) 3  козметичка уља за кожу; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; 

креме, уља, лосиони, спрејеви и балзами за 

козметичке потребе; топикални лосиони, креме и 

уља за кожу и тело за козметичку употребу; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме и лосиони; креме за 

кожу за козметичке потребе; креме за лице и тело за 

козметичке потребе; козметичке креме и лосиони за 

негу лица и тела; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке; козметичке креме, млека, лосиони, 

гелови и пудери за лице, руке и тело; балзами, осим 

за медицинске сврхе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; емулзије, гелови и 

лосиони за негу коже; козметички гелови; гелови за 

козметичку употребу; хидратантне креме, лосиони и 

гелови; хидратантни гелови [козметички]; гелови за 

купаље и туширање, нису за медицинске потребе; 

гелови за масажу, који нису за медицинску употребу; 

козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; 

млеко за тело; млеко за хидратацију; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

тоници за кожу; лосиони за тело; козметички 

производи у облику лосиона; лосиони за купање за 

козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за хидратацију 

коже [козметички]; уља и лосиони за масажу; 

лосиони за лице и негу тела за козметичке потребе; 

парфимеријски производи, етарска уља, козметички 

производи, лосиони за косу; сва наведена роба 

произведена је од биљака које су са Алпских 

планина.   
 

(210) Ж- 2020-2017 (220) 18.11.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(300) 88/925,285  20.05.2020.  US. 

(731) Genzyme Corporation (Massachusetts corporation), 

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

ABTRANZO 

(511) 5  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење кардиоваскуларних болести и болести 

централног нервног система; фармацеутски 

препарати за лечење канцера, тромбозе и 

респираторних болести; фармацеутски препарати за 

лечење ретких поремећаја крви; фармацеутски 

препарати за превенцију и третман инфективних 

болести, нарочито вирусних и бактеријских 

инфекција.   
 

(210) Ж- 2020-2049 (220) 24.11.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Драгана Петровић, Радничка 22,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Андријана Поповић, Његошева 54/2,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.01  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2020-2076 (220) 26.11.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) KPI d.o.o. Kopaonik, Рашка б.б., Копаоник, RS 

(740) Бојан Станивук , Проте Матеје 24/3, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.20; 25.07.21; 26.03.01; 26.03.07; 26.11.09; 

27.01.12; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај; кетеринг хране и пића; услуге 

барова; услуге кафеа; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање.  
 

(210) Ж- 2020-2240 (220) 17.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) MPT d.o.o. Posušje, Herceg Stjepana Kosače 47, 

88240 Posušje, BA 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 32  воћни сокови; воћни напици; сирупи; вода 

за пиће.  
 

(210) Ж- 2020-2259 (220) 21.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

Light up your world 

(511) 9  телевизијски рисивери; телевизори; дисплеји 

за телевизоре; ТВ монитори; дигитална 

сигнализација; дисплеји са ЛЕД диодама; паметни 

телефони; дисплеји за паметне телефоне; мобилни 

телефони; носиви паметни телефони; дигитални сет-

топ боксови; софтвер за рачунарске апликације; 

софтвер за рачунарске апликације за мобилне 

телефоне; софтвер за рачунарске апликације за 

телевизоре; таблет рачунари; монитори за рачунаре; 

рачунари; преносни рачунари; пуњиве батерије; 

пуњачи за пуњиве батерије; камере мрежног надзора; 

дигиталне камере; камере са функцијом бежичне 

комуникације кратког домета; софтвер за игре за 

виртуелну стварност; видео дисплеји који се 

монтирају на главу; уређаји за надзор, електрични.  
 

(210) Ж- 2020-2260 (220) 21.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) GOLDFOOD 2020 DOO BEOGRAD-

RAKOVICA, OSLOBOĐENJA 39b, Ослобођења 

39б, 11000, Београд-Раковица, RS 

(740) Ивана Кекић, адвокат, Чингријина 11/5a,  

11000, Београд-Звездара 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 24.17.23; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.01; 

27.05.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна боја, бела, златна, жута,-ЦМYК скали: 

тамно жута: Ц:24 М:38 Y:95 К:3; жута: Ц:0 М:19 

Y:44 К:0; светло жута: Ц:7 М:4 Y:66 К:0.  

 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; дезинфекциона средства.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње.  
 

(210) Ж- 2020-2262 (220) 21.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(300) 35089  09.07.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEREA BOTANICAL BLEND 

(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- 2020-2263 (220) 21.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

RESPONSIVE DRAW 
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(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- 2020-2264 (220) 21.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(300) 35090  09.07.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEREA CRAFTED BLEND 

(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- 2020-2265 (220) 22.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(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) 26.13.25  

(511) 9  софтвер „проширене стварности“ за играње 

видео игара који се може преузимати; софтвер за 

рачунарске игре који се може преузимати; рачунарски 

програми који се могу преузимати а који се користе за 

праћење статуса различитих корисника услуга онлајн 

интерактивног играња игрица и онлајн повезивање 

играча са другим играчима свих нивоа вештина; 

електронске публикације, наиме, стрипови, графички 

романи, магазини, приручници, и билтени из области 

забаве и видео игара које се могу преузимати; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузимати; графички елементи који се могу 

преузимати; софтвер за игре за мобилне телефоне који 

се може преузимати; музичке датотеке, фајлови који се 

могу преузимати; мелодије звона које се могу 

преузимати; подкастови који се могу преузимати у 

области видео игара и е-спорта; позадине и графичке 

слике за екран за компјутере, мобилне телефоне, 

таблете које се могу преузимати; софтвер за видео игре 

који се може преузимати; софтвер за игре виртуелне 

реалности за играње видео игара који се може 

преузимати; снимљени софтвер „проширене 

стварности“ за играње видео игара; снимљени софтвер 

за рачунарске игре; снимљени софтвер за рачунарске 

игре и приручници у електронском формату који се 

продају као целина; снимљени софтвер за виртуелну 
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реалност за играње видео игара; снимљени софтвер за 

видео игре; снимљени софтвер за видео игре и 

приручници у електронском формату који се продају 

као целина; кертриџи за видео игре; дискови за видео 

игре; звучници; пуњачи за батерије; празне УСБ флеш 

меморије; прикључне станице за рачунаре; рачунарски 

хардвер; рачунарске тастатуре; рачунарски мишеви; 

рачунарски монитори; рачунари; украсни магнети; 

дигитална музика која се може преузети са интернета; 

слушалице-бубице; наочаре за вид; слушалице; 

слушалице које се користе за рачунаре; караоке 

машине; магнетно кодиране кредитне картице; опрема 

за мобилне телефоне, наиме, предње маске, држачи, 

слушалице, траке, траке за руке, штитници за екран; 

мобилни телефони; једноножни стативи (моноподи) за 

ручне дигиталне елетронске уређаје, наиме, фото 

апарате, мобилне телефоне, таблет рачунаре; лаптоп 

рачунари; подлоге за мишеве; ноутбук рачунари; 

кодиране магнетне припејд телефонске картице за 

позиве; заштитине навлаке за мобилне телефоне; радио 

апарати; пуњиве батерије; наочаре за сунце; таблет 

рачунари; телефони; бежични пуњачи; ослонци за 

ручни зглоб за рад са рачунарима.  

25  бандана мараме; одећа за плажу; каишеви; 

капути; костими за игре са улогама; хаљине; 

рукавице; костими за Ноћ вештица; дуксерице са 

капуљачом; чарапе и плетена трикотажа; одећа за 

малу децу; јакне; хеланке (панталоне); 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; женске најлонске чарапе, 

трико; горњи делови одеће; поткошуље и 

унтерцигери; доњи веш; обућа; покривала за главу.   

38  емитовање и пренос (стриминг) играња видео 

игара и такмичења у игрању видео игара преко 

глобалних комуникационих мрежа, интернета и 

бежичних мрежа; комуникационе услуге које се 

користе за електронсики пренос порука и података; 

електронски прнеос података, графике, слика и 

порука међу корисницима рачунара за играње видео 

игара преко бежичних комуникационих мрежа и 

Интернета; пружање онлајн комуникационих веза 

(линкова) које преусмеравају кориснике вебсајтова 

на друге локалне и глобалне веб странице везане за 

игре; услуге интернетског емитовања преко 

глобалних и локалних рачунарских мрежа; бежични 

електронски пренос података, слика и информација.  

41  организовање и уживо вођење такмичења који се 

односе на рачунарске и видео игре; организовање 

онлајн такмичења рачунарских и видео игара за 

интерактивне играче; услуге разоноде, наиме, пружање 

онлајн рачунарских и видео игара; услуге разоноде, 

наиме, организовање састанака уживо са обожаваоцима 

(фановима) и конференција са интерактвним играма 

међу учесницима у области гејминга, видео игара и е-

спортова; услуге разоноде, наиме, пружање вебсајтова 

који приказују аудио и видео презентације које се не 

могу преузимати из области рачунара, видео игара и е-

спортова; клубови обожавалаца (фанова); организовање 

уживо такмичења рачунарских и видео игара и е-

спортова; пружање вебсајтова који приказују забавне 

информације из области рачунарских игара, видео 

игара и е-спортова; пружање вебсајтова који приказују 

електронске публикације из области стрипова, 

графичких романа и прича са сценама и ликовима 

заснованих на рачунарским и видео играма; пружање 

онлајн публикација из области стрипова, графичких 

романа и прича са сценама и ликовима заснованих на 

рачунарским и видео играма које се не могу 

преузимати; пружање онлајн интерактивних 

рачунарских и видео игара за више играча; пружање 

онлајн тривиа игрица (квизова), савета и стратегија за 

рачунарске и видео игре; пружање онлајн видео игара; 

пружање услуга праћења корисника онлајн 

интерактивног играња игрица и повезивање онлајн 

играча игрица са другим играчима свих нивоа вештина; 

услуге разоноде у виду текућих телевизијских серија 

које се пружају путем телевизије и онлајн интернет 

преноса (стриминга) из области видео игара и е-

спортова; пружање забавног програма и садражаја, 

наиме, услуге телевизијског програма у виду 

телевизијских серија са акцијом уживо и анимираних 

телевизијских серија; услуге стављања на располагање 

кинематографских филмова и филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; пружање 

вебсајтова који приказују аудиовизуелне материјале 

који се не могу преузимати, а који садрже музику и 

забаву у види музичких видеа и музичких 

перформанса.   
 

(210) Ж- 2020-2266 (220) 22.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD, Крунска 

28, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Николић, Бошка Живковића 

12ф, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, жута, пинк, црвена, розе.  
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(511) 9  торбице за мобилне; USB каблови за мобилне 

телефоне; ауто-пуњачи за мобилне телефоне; врпце 

[пантљике] за мобилне телефоне; држачи за мобилне 

телефоне; заштитне кутије за мобилне телефоне; кожне 

футроле за мобилне телефоне; навлаке за мобилне 

телефоне; пуњачи за батерије за мобилне телефоне; 

слушалице за мобилне телефоне; тастатуре за мобилне 

телефоне; торбе и навлаке за мобилне; торбе и навлаке 

за мобилне телефоне; траке за мобилне телефоне; 

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; мушко-женски адаптери [адаптери за 

каблове] за мобилне; мушко-женски адаптери 

[адаптери за каблове] за мобилне телефоне; прозирне 

заштитне навлаке прилагођене за мобилне телефоне; 

торбице за мобилне телефоне од тканине или 

текстилног материјала; уређаји за коришћење 

мобилних телефона без употребе руку; чепови против 

прашине за утичнице мобилних телефона; футроле за 

мобилне телефоне од коже или од имитације коже; 

заштитне фолије прилагођене за смартфоне; заштитне 

футроле за таблет рачунаре; торбице за наочаре; 

звучници; soundbar звучници; бежични звучници; 

високотонски звучници; звучници за рачунаре; лични 

звучници; преносни звучници; дубокотонски звучници 

за возила; звучници за преносиве читаче медија; 

звучници најнижих тонова; звучници са уграђеним 

појачалом; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

преносни вибрацијски звучници; системи озвучења 

који чине звучници и кутије за звучнике.   

18  ранчеви; мали ранчеви.   
 

(210) Ж- 2020-2267 (220) 22.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, 

d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, , SI 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.09.01; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, наранџаста, плава.   

(511) 29  месо; рибе; ћуретина; дивљач; екстракти од 

меса; паштете; рибље паштете, намази од рибе, намаз од 

филета пастрмке; месне паштете, паштете од поврћа; 

намази од меса, намази од поврћа; ћурећа паштета, 

кокошја паштета, чајна паштета, паштета од јетре; 

паштета од туне; хумус (намаз од леблебије); ајвар; 

намази од паприке; намази од цвекле; намази од хрена; 

намази од бундеве; намази од ђумбира; намази од 

маслина; млечни намази; намази од путера; крем намази; 

желе од меса, желе од рибе, желе од поврћа; 

конзервирано месо; пастеризовани производи од меса; 

кобасице; салама; месне супе; конзервирано, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи; мармелада; компоти; јаја; 

млеко; млечни производи; јестивог уља; масти. 

35  рекламна активност; објављивање рекламних 

текстова; промовисање продаје; оглашавање; директно 

оглашавање; истраживање тржишта; пословни 

менаџмент; пословна администрација; канцеларијске 

функције; услуге оглашавања за подизање свести 

јавности о предностима локалне куповине; пружање 

информација на мрежним порталима у вези са 

комерцијалном продајом која се односи на производе из 

локалног извора; маркетинг и трговина на велико и на 

мало, укључујући и он-лајн продајом, производа са ове 

листе у класи 29; маркетинг на велико и мало, 

укључујући он-лајн продају хране и пића; кулинарска 

промоција; пословне информације и савети за 

потрошаче; презентација и демонстрација кухиње у 

комерцијалне или рекламне сврхе; 

43  нуђење хране и пића; кулинарски догађаји; 

дегустације јела; презентација јела; услуге кулинарског 

саветовања; добротворне услуге у вези са снабдевањем 

храном и пићем; пружање информација у вези са 

локално узгајаном храном; пружање информација у вези 

са јеловницима или рецептима за храну и пиће или 

пружање информација у вези са храном.  
 

(210) Ж- 2020-2289 (220) 24.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Данило Сеновић and Ђорђе Сеновић, 

Видиковачки венац 094/2/14, 11090, Београд-

Раковица, RS i Милана Муњаса 003/2, 11000, 

Београд-Чукарица, RS 

(740) Адвокат Борко Петковић, Димитрија Вученова 

14/5, Београд 

(540) 
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(531) 01.03.06; 06.19.13; 26.01.10; 26.03.02; 26.03.07; 

26.03.16; 27.05.03; 27.05.12; 29.01.15  

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

(511) 29  сухомеснати производи.  

35  пословно управљање и организационо 

саветовање.  
 

(210) Ж- 2020-2299 (220) 24.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Dedaldev doo and SEL CO DOO BEOGRAD, 

Северина Бијелића 6, 11060, Београд, RS i 

Студентска 39, 11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 16.03.17; 18.01.09; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.05  

(591) #6961ab;#827bba;#b3aed4.  

(511) 35  циљни маркетинг; фактурисање; услуге 

рекламних агенција; услуге продаје путем 

лицитације; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења конкуренције; услуге посредовања у 

трговини; услуге поређења цена; 

услуге подуговарања; аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге односа са медијима; 

услуге односа са јавношћу; услуге набавке за трећа 

лица [куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; услуге корпоративне комуникације; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге агенција за 

пружање пословних информација; управљање 

програмима лојалности потрошача; стручне услуге о 

пословној ефикасности; системација информација у 

компјутерским базама података; саветодавне услуге 

у пословном управљању; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

рекламирање преко телевизије; рекламирање преко 

плаката; рекламирање на радију;  

регистровање писане комуникације и података; 

развој концепта оглашавања; пружање пословних 

информација путем Интернет странице;  

пружање пословних информација; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

професионалне пословне консултације; промоција 

продаје за друге; прикупљање статистичких 

података; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

пословна истраживања; помоћ у пословном 

управљању; писање текстова за рекламне намене; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оглашавање на отвореном; објављивање рекламних 

текстова; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; маркетиншка истраживања; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или 

продајних промоција; консултације у пословном 

управљању; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; компјутерско управљање подацима; 

испитивање јавног мњења; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; ажурирање и 

одржавање података у рачунарским базама података. 

42  софтвер у виду сервиса [СааС]; тестирање 

исправности возила; услуге провере аутентичности 

корисника технологијом за трансакције е-трговања; 

услуге кодирања податка; умножавање рачунарских 

програма, технолошка истраживања; сервер хостинг; 

саветодавне услуге из области технологије; 

саветодавне услуге из области комјутерске 

технологије; саветовање у области рачунарског 

софтвера; саветовање о сигурности рачунара; 

саветовање о изради веб сајтова; рачунарство у 

облаку; рачунарско програмирање; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; развој рачунарских 

платформи; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; платформа као услуга [ПааС]; одржавање 

рачунарског софтвера; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

инсталирање рачунарског софтвера; инжењерске 

услуге; израда и одржавање веб страница за друге; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; електронско 

похрањивање података; дизајнирање рачунарског 

софтвера; дизајнирање рачунарских система; 

дигитализација докумената [скенирање]; анализе 

рачунарских система; ажурирање рачунарског 

софтвера.  
 

(210) Ж- 2020-2302 (220) 23.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 
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(731) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOO 

BEOGRAD, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 05.05.20; 05.05.21; 09.01.11; 27.05.03; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) розе, бела.  

(511) 3  марамице натопљене са козметичким 

лосионима; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; сапун, козметички препарати за 

купање; парфимеријски производи и етарска уља; 

памучни штапићи за козметичку употребу,  

козметика, тоалетни производи; козметичке креме, 

уља за козметичку примену, шампони, препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

(тоалетни препарати), козметички препарати за негу 

коже.  

5  арамице натопљене фармацеутским лосионима; 

фармацеутски и медицински препарати; помаде за 

медицинску употребу, пелене за бебе, непромочиве 

гаћице за бебе, антибактеријски сапуни.  

35  рекламирање преко плаката, објављивање 

рекламних текстова; оглашавање, рекламирање.  
 

(210) Ж- 2020-2303 (220) 23.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOO 

BEOGRAD, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 05.05.20; 05.05.21; 09.01.11; 27.05.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 3  марамице натопљене са козметичким 

лосионима; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; сапун, козметички препарати за 

купање; парфимеријски производи и етарска уља; 

памучни штапићи за козметичку употребу,  

козметика, тоалетни производи; козметичке креме, 

уља за козметичку примену, шампони, препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

(тоалетни препарати), козметички препарати за негу 

коже.  

5  арамице натопљене фармацеутским лосионима; 

фармацеутски и медицински препарати; помаде за 

медицинску употребу, пелене за бебе, непромочиве 

гаћице за бебе, антибактеријски сапуни.  

35  рекламирање преко плаката, објављивање 

рекламних текстова; оглашавање, рекламирање.  
 

(210) Ж- 2020-2304 (220) 24.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Infostud 3 d.o.o., Владимира Назора 7, 2 

4000, Суботица, RS 

(740) Граовац Д. Зоран, Вучедолска 4/24,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 04.05.03; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.05; 

29.01.06  

(591) љубичаста, сива, светлосива.  

(511) 35  услуге оглашавања и дистрибуције 

информација, нарочито: обезбеђивање огласног 

простора преко глобалне рачунарске мреже и 

интернета, оглашавање роба и услуга других лица 

преко интернета и на друштвеним мрежама, 

обезбеђивање онлајн пословних именика на 

интернету, пружање промотивних и рекламних 

информација о професионалним услугама других 

лица; обезбеђивање он-лине рачунарских база 

података са класификованим подацима о 

запошљавању, послодавцима, кандидатима за 

запошљавање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; компјутерско 

управљање подацима; ажурирање и одржавање 
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података у рачунарским базама података; 

истраживање тржишта; објављивање рекламних 

текстова; пружање пословних информација путем 

интернет странице; услуге рекламних агенција; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног 

простора; услуге пословног умрежавања он-лине; 

обезбеђивање он-лине понуде и потражње радних 

места; пружање информација и давање савета 

корисницима у вези са запошљавањем; обезбеђивање 

критичких чланака у вези са запошљавањем; 

пружање базе података на мрежи која може да се 

претражује, а садржи могућности за запошљавање и 

каријеру, као и питања о пословању, запошљавању и 

професионалним питањима и одговорима; услуге 

запошљавања; саветодавне услуге у области 

политике запошљавања и улагања у људске ресурсе; 

услуге пословног истраживања и анкетирања; услуге 

праћења, односно праћење референци на предузећа, 

организације и пословне теме на мрежи.  

41  услуге забаве и образовања; организовање 

изложби и конференција у културне и образовне 

сврхе; организовање изложби, сајмова, 

конференција, семинара и скупова на интернету у 

пословне сврхе; организовање интернет 

конференција о трендовима у области селекције и 

регрутовања кандидата за запошљавање, брендирању 

и анализи тржишта рада и стратегији запошљавања; 

пословно саветовање; развој пословања; 

организовање и спровођење едукативних догађаја и 

обука он-лине, укључујући виртуелне састанке и 

семинаре; ширење информација и пружање, 

спонзорисање и домаћинство семинара, презентација 

и дискусионих група и пружање обуке у областима 

личног развоја, каријере, изградње односа, обуке, 

регрутовања и пословног умрежавања; он-лине 

блогови у области запошљавања; услуге 

електронског издаваштва; он-лине публикације у 

форми чланака и билтена о запошљавању, 

послодавцима и селекцији и регрутовању кандидата 

за запослење; едукативне услуге, наиме, развој и 

ширење едукативних материјала, односно књига, 

брошура и брошура у области запошљавања преко 

он-лине глобалне рачунарске мреже.  

42  обезбеђивање вебсајтова за добијање 

информација у вези са запошљавањем, нарочито о: 

послодавцима, кандидатима за запошљавање, 

регрутацији и селекцији кандидата, привлачењу 

талената, брендирању послодаваца, структури и 

висини зарада; обезбеђивање интерактивних 

вебсајтова и мобилних апликација; обезбеђивање 

платформе за комуникацију мобилним уређајима; 

обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се 

не може преузети са интернета.  
 

(210) Ж- 2020-2305 (220) 24.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Infostud 3 d.o.o., Владимира Назора 7,  

24000, Суботица, RS 

(740) Граовац Д. Зоран, Вучедолска 4/24, 11000, Београд 

(540) 

hrlab.rs 

(511) 35  услуге оглашавања и дистрибуције 

информација, нарочито: обезбеђивање огласног 

простора преко глобалне рачунарске мреже и 

интернета, оглашавање роба и услуга других лица 

преко интернета и на друштвеним мрежама, 

обезбеђивање онлајн пословних именика на 

интернету, пружање промотивних и рекламних 

информација о професионалним услугама других 

лица; обезбеђивање он-лине рачунарских база 

података са класификованим подацима о 

запошљавању, послодавцима, кандидатима за 

запошљавање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; компјутерско 

управљање подацима; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; 

истраживање тржишта; објављивање рекламних 

текстова; пружање пословних информација путем 

интернет странице; услуге рекламних агенција; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног 

простора; услуге пословног умрежавања он-лине; 

обезбеђивање он-лине понуде и потражње радних 

места; пружање информација и давање савета 

корисницима у вези са запошљавањем; обезбеђивање 

критичких чланака у вези са запошљавањем; 

пружање базе података на мрежи која може да се 

претражује, а садржи могућности за запошљавање и 

каријеру, као и питања о пословању, запошљавању и 

професионалним питањима и одговорима; услуге 

запошљавања; саветодавне услуге у области 

политике запошљавања и улагања у људске ресурсе; 

услуге пословног истраживања и анкетирања; услуге 

праћења, односно праћење референци на предузећа, 

организације и пословне теме на мрежи.  

41  услуге забаве и образовања; организовање изложби и 

конференција у културне и образовне сврхе; 

организовање изложби, сајмова, конференција, семинара 

и скупова на интернету у пословне сврхе; организовање 

интернет конференција о трендовима у области 

селекције и регрутовања кандидата за запошљавање, 

брендирању и анализи тржишта рада и стратегији 

запошљавања; пословно саветовање; развој пословања; 

организовање и спровођење едукативних догађаја и 

обука он-лине, укључујући виртуелне састанке и 

семинаре; ширење информација и пружање, 

спонзорисање и домаћинство семинара, презентација и 

дискусионих група и пружање обуке у областима личног 

развоја, каријере, изградње односа, обуке, регрутовања и 

пословног умрежавања; он-лине блогови у области 

запошљавања; услуге електронског издаваштва; он-лине 
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публикације у форми чланака и билтена о запошљавању, 

послодавцима и селекцији и регрутовању кандидата за 

запослење; едукативне услуге, наиме, развој и ширење 

едукативних материјала, односно књига, брошура и 

брошура у области запошљавања преко он-лине 

глобалне рачунарске мреже. 

42  обезбеђивање вебсајтова за добијање 

информација у вези са запошљавањем, нарочито о: 

послодавцима, кандидатима за запошљавање, 

регрутацији и селекцији кандидата, привлачењу 

талената, брендирању послодаваца, структури и 

висини зарада; обезбеђивање интерактивних 

вебсајтова и мобилних апликација; обезбеђивање 

платформе за комуникацију мобилним уређајима; 

обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се 

не може преузети са интернета.  
 

(210) Ж- 2020-2306 (220) 24.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

PuriCare Pet 

(511) 11  клима уређаји; уређаји са топлим ваздухом, 

наиме уређаји за грејање простора са врућим 

ваздухом; овлаживачи ваздуха; електрични 

одвлаживач за употребу у домаћинству; електрични 

шпорети; пречистачи воде за кућне потребе; 

јонизатори воде за домаћинство; мембрански уређаји 

у облику филтера за пречишћавање воде; соларни 

топлотни колектори (грејање); пречистачи ваздуха; 

вентилациони (климатизациони) уређаји за грејање; 

ЛЕД диоде; шпорети на гас; електричне кухињске 

рерне; уређаји или инсталације за кување; 

електрични фрижидери; електричне сушаре за веш; 

електричне машине за одећу за сушење веша за 

кућне потребе; електричне машине за одећу које 

имају функције дезодорирања, стерилизације и 

парења одеће за употребу у домаћинству; електричне 

машине за сушење одеће са функцијама 

стерилизације, дезодоризације и отпорности на 

гужвање одеће за домаћинство; вентилационе хаубе-

напе (аспиратори); вентилационе хаубе-напе 

(аспиратори) за рерне; чистачи ваздуха са функцијом 

влажења; преносни уређаји за чишћење ваздуха за 

употребу у домаћинству; циркулатори ваздуха; 

чистачи ваздуха за домаћинство; филтери за ваздух 

за прочишћиваче ваздуха; јонизујући уређаји за 

прочишћиваче ваздуха; преносни чистачи ваздуха; 

филтери за прочишћиваче ваздуха; филтери за 

ваздух за стерилизацију.  
 

(210) Ж- 2020-2323 (220) 30.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) DARKO ŠURLAN PR, SAMOSTALNA 

RADNJA DESTILERIJA ŠURLAN, NOVI 

KOZARCI, Здравка Челара 17, 23313 ,  

Нови Козарци, RS 

(740) адвокат Милош Ристић, Краљевића Марка 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.01; 25.07.06; 25.07.20; 25.07.25; 26.01.05; 

26.01.12; 26.11.08; 26.11.10; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.13; 29.01.14  

(591) ружичаста и зелена,   

(511) 33  aлкохолна пића изузев пива.  
 

(210) Ж- 2020-2326 (220) 30.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Amstel Brouwerij B.V., Tweede 

Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 24.01.05; 24.01.19; 24.03.07; 24.05.07; 

25.01.19; 25.05.02; 26.01.18; 27.05.09; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, сива, црна, златна.  

(511) 32  пива; безалкохолна пића.  
 

(210) Ж- 2020-2332 (220) 31.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 
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(731) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA 

Peak Games, Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor Kabatas 

Beyoglu, 34427 Istanbul, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TOY BLAST 

(511) 9  софтвер за рачунарске игре, који се може 

преузимати; програми за рачунарске игре, који се 

могу преузимати; програми за електронске игре, који 

се могу преузимати; програми интерактивних видео 

игара, који се могу преузимати; рачунарски 

апликативни софтвер за мобилне телефоне који се 

може преузимати, наиме, рачунарски софтвер за 

омогућавање приступа електронским играма путем 

онлајн сајтова за друштвено умрежавање; софтвер за 

рачунарске игре, који се може преузимати, за 

употребу на мобилним телефонима.  

41  услуге разоноде, наиме, пружање услуга онлајн 

рачунарских и електронских игара; услуге разоноде, 

наиме, омогућавање привременог коришћења 

рачунарских игрица за употребу на мобилним 

уређајима, које се не могу преузимати; услуге 

разоноде, наиме, омогућавање приступа интернет 

страници која садржи игре, слагалице и информације 

о играма за мобилне уређаје.  
 

(210) Ж- 2020-2333 (220) 31.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) CHINA CIVIL ENGINERING 

CONSTRUCTION CORPORATION , 4 Beifengwo, 

Peking, CN 

(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.07.25; 27.05.12; 29.01.04  

(591) плава, бела.  

(511) 6  челик, прерађен или полупрерађен, легуре 

челика, челик у тракама, челик у колутовима, 

челична жица, ливени челик, челични јарболи, 

ролетне од челика, челичне плоче, цеви од челика, 

челичне цеви, машински метални причвршћивач 

ремења, скретнице железничке пруге, железничке 

скретнице, млазнице [распршивачи] од метала, никал 

сребро, алуминијум, бронза, алуминијумска жица, 

везне плоче, анкерне плоче, металне млазнице, кваке 

са резом од метала, катарке од метала, стубови, 

мотке од метала, замке за дивље животиње, споне од 

метала за управљање теретом, амови од метала за 

манипулисање теретом, подупирачи, споне од метала 

за манипулисање теретом, запреге од метала за 

манипулисање теретом, анти-фрикциони метал, 

против трења, метални штитници дрвећа, касице за 

новац [металне или неметалне], сребрни лем, 

посребрене легуре калаја, материјали за ојачавање, 

од метала, за бетон, сигурносне касе [металне или 

неметалне], сефови [метални или неметални], 

метални заустављачи [стопери] за прозоре, метални 

граничници за заустављање врата, подлошке од 

метала, заптивни прстенови од метала, прстенови од 

метала, металне шарке за велика врата, подне 

плочице од метала, бодљикава жица, шипке за 

металне ограде, берилијум, ланци за стоку, наковњи, 

бели метал, оклопна заштита од метала, блиндирање 

металом, затварачи за кутије од метала, завртњи од 

метала, боце [метални контејнери] за сабијени гас 

или течни ваздух, идентификационе наруквице од 

метала, гвоздене плоче, легуре за лемљење, ободи, 

бандажи од метала [заптивне затеге, венци или 

спојке], споменици од бронзе за гробове, бронза за 

надгробне плоче, уметничка дела од бронзе, каблови 

за жичану железницу, обручи, карике, од метала за 

конопце, спојнице за каблове од метала, 

неелектричне, спојнице каблова од метала, 

неелектричне, кадмиум, метални катанци, осим 

електронских, подметачи, прстенови од метала за 

штапове за ходање, контејнери од метала за 

складиштење киселина, сигурносне касе за готовину, 

келтијум [хафнијум], хафнијум [келтијум], ланци од 

метала*, сигурносни ланци од метала, спојнице, 

карике од метала за ланце, рамови за грађевинарство 

од метала, металне прозорске ременице, металне 

ременице за прозорске оквире, цеви од метала за 

инсталације централног грејања, цеви од метала за 

инсталације за централно грејање, ексери за 

потковице, клинови од метала, хром, хромирано 

гвожђе, руда хрома, расцепке, клинови, од метала, 

метални кључеви, ексери, ексери [тапетарски], 

тапетарски ексери, без главе, типлови од метала, 

кобалт [сирови], материјал за железнице пруге од 

метала, метални стубови за грађевинарство, цеви за 

воду од метала, прстенови, обручи [метална роба], 

конзерве, кутије од метала за чување ствари, 

контејнери од метала [складишни, транспортни], 

заштитне шине, браници, за железничке пруге од 

метала, хладни калупи [ливачки], наковњи, кровни 

опшиви од лима, метална колена за цеви, врата од 
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метала, метални носачи за траке, крампони од 

метала, куке за подуђе, резе за прозорске оквире, 

куке [метална роба], окови за прозоре, жице од 

обичних метала, бакар, непрерађен или 

полупрерађен, бакарни прстенови, колутови, облоге 

од метала, контејнери од метала за компримовани гас 

или течни ваздух, стругачи блата са обуће, одводне 

цеви од метала, гвожђе, сирово или полупрерађено, 

шинске спојнице, шрафови од метала, амбалажа од 

лима, поштански сандучићи од метала, звона на 

вратима, метална [неелектрична], мамузе, металне 

ограде за грађевинарство, степениште од метала, 

метални затварачи за прозоре, цеви од метала, шине 

од метала, делови од метала за прозоре, гвоздене 

траке, гвоздени обручи, гвоздена жица, ливено 

гвожђе, непрерађено и~и полупрерађено, гвоздена 

руда, метални затварачи врата неелектрични, 

затварачи врата од метала [неелектрични], 

молибденово гвожђе, силиконско гвожђе, 

титанијумско гвожђе, феротитанијум, волфрамово 

гвожђе, делови од метала за грађевине, игле 

[гвожђарске], прстенасти завртњи, браве од метала, 

осим електричних, галенит [сулфид слова, руда], 

оловни поклопци, германијум, показивачи ветра од 

метала, ветрокази од метала, дерезе [крампони за 

пењање], калупи за лед, од метала, млазнице за 

подмазивање, роштиљи од метала, металне решетке, 

опруге за браве, индиум, амблеми за возила, 

метални, жалузине од метала, месинг, кован или 

полукован, спољни застори од метала, платформе за 

лансирање ракета, металне, летве од метала, опиљци 

од метала, греде од метала [делови степеништа], 

Лимонит, полуге од обичних метала, греде над 

вратима и прозорима, металне, точкићи за кревете од 

метала, кваке од метала, блумови [металуршки], 

магнезијум, преносиве грађевине [конструкције], 

металне, карике од метала за кваке, метални муфови 

за цеви, манган, платформе од метала за претовар 

робе, транспортне плоче од метала, мердевине 

[металне], метални тремови, стрехе [конструкције], 

звекири за врата метални, лисице, обичан метал, 

непрерађен или полупрерађен, руде метала, жичана 

тканина, жичана газа, самозапаљиви метали у 

нуклеарним реакторима [пирофорни метали], 

точкићи од метала за намештај, потпорни стубови од 

метала, стубови од метала, молибден, споменици од 

метала, куке за стеге од метала, металне зидне оплате 

за грађевинарство, никл, ниобијум, опшиви од 

метала за грађевине, кућни бројеви од метала, 

несветлећи, капци, затварачи, од метала, палисаде од 

метала, корпе од метала, сигналне табле од метала, 

несветлеће и немеханичке, металне зидне облоге за 

грађевинарство, куке за одећу од метала, метална 

клизалишта [конструкције], резе за браве, греде од 

метала, опруге [метална роба], металне ременице 

[који нису за машине], кочићи за шаторе од метала, 

плафони од метала, подови од метала, металне 

облоге за грађевинарство, скретнице [железничке], 

црепови од метала, олово, непрерађено или 

полупрерађено, даске за скокове у воду, металне, 

рукохвати на вратима, метални, закивци од метала, 

капије од метала, плоче за врата, металне, резе за 

врата, металне, метални прстенови за кључеве, 

телефонски стубови од метала, цинк, металне носеће 

греде, металне греде, пролазне капије обртне, рампе 

за пролаз, постоља, платформе, прерађене, од метала, 

гвожђарија* [ситна метална роба], ситна метална 

роба, метални знаци за путеве, несветлећи и 

немеханички, металне спојнице за цеви, носачи 

каблова [везе за затезање], контејнери за паковање од 

метала, танкови, метални, резервоари од метал, 

прагови од метала, знаци од метала, несветлећи и 

немеханички, стаклене баште од метала, преносиве, 

браве за возила од метала, клапне од метала, силоси, 

метални, звона за животиње, звона, жица за лемљење 

од метала, вентил и од метала, који нису делови 

машина, статуе од обичних метала, железнички 

прагови од метала, железничке везе од метала, 

тантал [метал], вијци [равни], наковњи [преноси ВИ], 

затезачи, тита н, кровне конструкције од метала, 

томбак, гробнице од метала, окретне рампе [обрна 

враташца], метална, решетке од метала, металне 

украсне решетке, тунгстен, цеваста роба од метала, 

ванадијум, крилни прозори од метала, заптивне 

карике од метала, метални кавези за птице 

[конструкције], цирконијум, лопте од челика, 

грађевински челик, металне арматуре за цеви са 

компримованим ваздухом, жице од легура обичних 

метала [изузев жица за осигураче], легуре од 

обичних метала, алуминијумска фолија, стубови од 

метала за усидрење, пливајући докови од метала за 

сидрење чамаца, сидра [котве], ламперија од метала, 

појачани материјали од метала за цеви, појачани 

материјали од метала за грађевине, металне арматуре 

за машинско ремење, уметничка дела од обичних 

метала, корита од метала за мешање малтера, кадице 

за птице [конструкције] од метала, упозоравајуће 

ознаке од метала, несветлеће, носачи гвоздених трака 

[затезачи], ремени и појасеви од метала за везивање, 

траке за увијање и спајање од метала, нити од метала 

за везивање, бачве од метала, обручи за бурад од 

метала, бурад од метала, базени за пливање 

[конструкције] од метала, грађевински материјали од 

метала, металне оплате за бетон, метални сталци за 

паркирање бицикла, блокови за поплочавање од 

метала, кутије од обичног метала, запушачи од 

метала, затварачи од метала, копче од обичних 

метала, затварачи за флаше, метални, затварачи за 

боце од метала, дугмад од метала, шипке за варење 

од метала, шипке од метала за лемљење и 

заваривање, шипке од метала за заваривање, ремење 

од метала за пренос терета, ремење од метала за 
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ношење терета, ужад од метала за пренос терета, 

бисте од обичних метала, кабине од метала, металне 

кабине за бојење распршивањем, металне коморе за 

бојење распршивањем, каблови од метала, 

неелектрични, металне спојнице за причвршћивање 

цеви, металне карике за цеви и каблове, шрафови за 

везивање каблова, од метала, рамо ви за прозоре од 

метала, рамови за стаклене баште од метала, 

платформе за стајање од метала, облоге за димњаке 

од метала, везивне нити од метала за употребу у 

пољопривреди, метални отварачи врата, 

неелектрични, плочице од метала за грађевинарство, 

металне подне плочице, гробнице од метала, метални 

делови за сандуке, [погребну опрему], платформе за 

утовар од метала, утоварне металне шипке за 

железничке вагоне, шарке од метала, оквири 

грађевинских конструкција од метала, рамови, 

кућишта, за врата од метала, оквири врата од метал, 

метални материјали за жичану железницу, успињаче, 

поклопци за димњаке од метала, кровни олуци од 

метала, сифони [вентили] од метала, преграде од 

метала, црева од метала за нафтне бушотине, 

контејнери, цистерне од метала за, течна горива, 

грађевине од метала, плутајући контејнери од 

метала, бове, ужад од метала, украсне лајсне у 

грађевинарству, металне, метални калупи за украсне 

лајсне у, грађевинарству, гвоздени профили од 

метала, прозори од метала, окови за врата, клизачи за 

врата од метала, поклопци шахтова од метала, 

кровни покривачи од метала, металне куке за кров не 

покриваче од шкриљаца, куке од метала за вешалице 

за одећу, бакарна жица, неизолована, бачве од 

метала, газишта за степенице, метална, металне цеви 

за олуке, калемови од метала, немеханички, за 

намотавање савитљивих црева, фиксирани држачи за 

пешкире, метални, вентили за цеви за воду, од 

метала, скеле од метала, мердевине, металне, 

покретне степенице, металне, за укрцавање путника, 

спојнице од метала, матице за шрафове, металне, 

метални стубови за водове електричне енергије, 

металне бандере за електричне водове, рачвасте цеви 

од метала, металне ограде за гробнице, ограде од 

метала, калеми од метала за намотавање, 

немеханички, за еластична црева, плоче са 

натписима, металне, подупирачи од метала, калај, 

бели лим, листови калаја, калајна фолија, листови и 

плоче од метала, бравице од метала за торбе, делови 

од метала за намештај, грађевински метални панели, 

фигурине од обичних метала, статуете од обичних 

метала, носачи за металне траке [затезне везе], 

ливачки калупи, од метала, металне надгробне плоче, 

метални надгробни споменици, плоче за надгробне 

споменике од метала, надгробни стећци, споменици 

од метала, меморијалне плоче од метала, металне 

решетке за жар на пећима, постоља за бурад од 

метала, делови од метала за кревете, делови за врата 

од метала, затварачи од метала за посуде, везива за 

снопље од метала, ограде, од метала, за заштиту од, 

судара на путевима, канте од метала, ковчези од 

метала, индентификационе плочице од метала, 

металне плочице са именом, регистарске таблице од 

метала, регистарске табле од метала, 

металокерамика, металне славине за бурад, огласне 

табле од метала, бове за сидрење од метала, 

димњаци, од метала, металне цеви за димњаке, 

метални цевоводи за инсталацију за вентилацију и 

климатизацију, фолије за паковање и завијање од 

метала, златни лем, левци од метала, немеханички, 

бројеви и слова, од обичних метала, изузев 

штампаних, разводници за цевоводе, метални, 

цевоводи под притиском, метални, телефонске 

кабине од метала, телефонске говорнице од метала, 

металне кутије за алат, празне, сандуци за алат, од 

метала, празни, кућице за пилиће, од метала, стезачи 

и споне за точкове [капице], жичано уже, метални 

комарници, метални клинови, метална постоља за 

огревно дрво у камину, металне направе за одбијање 

птица које се покрећу помоћу ветра, метални кавези 

за дивље животиње, метали у прашкастом облику*, 

ватростални метални грађевински материјали, 

сенице у баштама [конструкције] од метала, металне 

штале, метални свињци, металне монтажне куће, 

метални послужавници, метални улични одводи, 

метални навојни затварачи за флаше, метални 

механизми за отварање прозора, неелектрични, 

метални механизми за затварање прозора, 

неелектрични, зидне плочице од метала, металне 

плоче за поплочавање, металне плоче за 

грађевинарство, степеник-столице од метала, 

метални кровови са уграђеним фотонапонским 

ћелијама, блиндирана метална врата, метални 

рукохвати за каду, метални дозатори за врећице за 

псећи измет, фиксни, метали у облику фолије или 

праха за зд штампаче, метални граничници за 

прозорске оквире, метални граничници за врата, 

метални црепови, металне балустраде, металне 

оплате за грађење, топло ваљане челичне шипке, 

светле челичне шипке, огољене металне шипке, суве 

и полиране металне шипке, метални држачи ташни, 

метални носачи за намештај, металне етикете, 

метални канистери, метални штапови за подупирање, 

биљака и дрвећа, јарболи за заставе [конструкције], 

од метала, металне копче за затварање торби, 

метални клинови за ципеле, метални типлови за 

ципеле, сефови, електронски, хармоника врата од 

метала, украсне лајсне од метала за, грађевинарство, 

украсне металне лајсне за, грађевинарство, метални 

оквири ками на [полице над камином], металне 

рампе за возила, распећа од обичног метала, која, 

нису накит, свинг врата од метала, посуде за одвод 

уља, од метала, ручна копља за заставе, од метала, 

чепови од метала, хармониника врата од метала, 
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металне решетке за камин, металне звучно изолиране 

кабине, преносиве, акустичне плоче од метала.   

19  неметални рекламни стубови, алабастер стакло, 

алабастер, азбестни цемент, азбестни малтер, 

шкриљевци, кровни шкриљац, прах од шкриљца, 

слеме крова, спој кровних равни, сребрни песак, 

грнчарска глина, ватростална опека, асфалт, 

асфалтни плочници, дрвене летвице за облагање, 

балустраде, неметалне, битумен, катранисане траке, 

за грађевинарство, колибе, бараке, сајамске кућице, 

кровна шиндра, преклопна врата, која нису од 

метала, бетон, бетонски грађевински елементи, 

битуменски производи за грађевине, дрво, 

полупрерађено, дрвна грађа, шперплоча, прерађено 

дрво, дрво за израду кућних потрепштина, стругана 

дрвна грађа, дрвене подлоге за поплочавање, дрво за 

фурнир, фурнири, фурнирано дрво, дрвени панели, 

цемент, смола, цигле, земља за цигле, везивни агенси 

за производњу брикета, телефонске кабине, 

неметалне, неметалне телефонске кабине, кесони за 

грађевинске радове под водом, кречни камен, кровни 

олуци, неметални, грађевински картон, картон за 

грађевинарство, картон превучен битуменом за 

грађевинарство, грог [ватростални материјал], 

шамот, оквири камина [полице над камином], 

неметални, оквири грађевинских конструкција, 

неметални, , материјали за прављење и заштиту 

путева, креч, малтер за грађевине, редак малтер, 

малтер, димњаци, неметални, цементни премази за 

заштиту од ватре, цементне плоче, цементни 

стубови, греде, шкриљац, преграде, неметалне, 

грађевине, неметалне, грађевински папир, 

грађевинско стакло, украсни рељефни венци за 

грађевине, неметални, калупи за украсне рељефне 

венце, неметални, калупи за украсне лајсне, 

неметални, кровни опшиви за избацивање воде, 

неметални, угаони профили, неметални, прозори, 

неметални, врата, неметална, поклопци шахтова, 

неметални, кровни покривачи, неметални, сирова 

креда, кварц, газишта за степенице, неметална, 

одводне цеви, неметалне, цеви за воду, неметалне, 

вентили за цевоводе, не од метала или пластике, 

скеле, неметалне, стубови за електричне водове, 

неметални, бандере за електричне водове, неметални, 

рачвасте цеви, неметалне, ограде за гробове и 

споменике, неметалне, битуменске облоге, премази 

за кровове, неметалне греде, греде, неметалне, 

свињци, неметални, штале, неметалне, подупирачи, 

неметални, надгробне плоче, неметалне, 

меморијалне плоче, неметалне, филц за 

грађевинарство, ливачки калупи, неметални, цемент 

за пећи, цемент за високе пећи, камен, стакло 

[прозорско] за грађевинарство, глина, катран каменог 

угља, гранит, шљунак, пешчар за грађевинарство, 

цеви од пешчаника, гипс [грађевински материјал], 

жалузине, неметалне, шљака [грађевински 

материјал], клинкер шљунак, паркетне подне даске, 

спољне ролетне, не од метала и текстил а, ракетне 

лансирне платформе, неметалне, летвице за 

малтерисање, неметалне, везивни материјал за 

поправку путева, пресована плута за грађевинарство, 

паркети, неметални састави [делови степеништа], 

греде изнад врата, које нису од метала, светлеће 

коцке за поплочавање, туцаник, макадам, споменици, 

неметални, магнезијумов цемент, преносиве 

грађевине [конструкције], неметалне, мермер, 

грануле стакла за обележавање путева, грануле 

стакла за маркирање путева, фолије и траке од 

синтетичких материјала за обележавање путева, 

стрехе [конструкције], неметалне, јарболи [стубови], 

неметални, дрво за бурад, мозаик за грађевинарство, 

профилисано дрво, калупи за грађевинарство, 

неметални, премази [грађевински материјали], 

неметалне зидне оплате, за грађевинарство, опшив за 

грађевине, неметални, оливин за грађевине, 

затварачи, који нису од метала, ограде од коља, 

неметалне, палисаде, неметалне, ограде, неметалне, 

прибоји, неметални, кочићи и стубови, који нису од 

метала, сигналне табле, неметалне, које нису 

светлеће ни механичке, немталне облоге за зидове, за 

грађевинарство, клизалишта [конструкције], 

неметална, пречке за птице, грађевински камен, 

вештачки камен, шљака, надгробни споменици, туф 

[врста стене], предмети исклесани од камена, 

подови, неметални, плафони, неметални, дрвене 

даске за грађевинарство, облоге, неметалне, за 

грађевинарство, кровне плочи це, неметалне, даске за 

скакање у воду, неметалне, капије, неметалне, 

панели за врата, неметални, телеграфски стубови, 

неметални, кокошињци, неметални, попречне греде, 

које нису од метала, постоља, подијуми, прерађени, 

који нису од метала, зидани резервоари, материјали 

за облагање путева, прагови, симсови, неметални, 

трска, за грађевинарство, саобраћајни знаци, 

несветлећи, немеханички, неметални, знаци, 

неметални, који нису светлећи и механички, песак, 

осим ливачког песка, преносиве стакленебаште, који 

нису од метала, силицијум [кварц], силоси, 

неметални, статуе од камена, бетона или мермера, 

катран, теракота, кровови, неметални, гробови, 

неметални, сенице [конструкције], неметалне, 

железничке везе, споне, неметалне, прагови за 

железничке пруге, неметални, решетке, неметалне, 

решетке, неметалне, круте цеви, неметалне, за 

грађевинарство, прозорски рамови, неметални, 

изолационо стакло за грађевинарство, стакло за 

прозоре, које није прозорско стакло за возила, 

обојено стакло за прозоре, прозорско стакло за 

грађевинарство, птичји кавези [конструкције], 

неметални, гредице [столарија], ксилолит, 

пристанишни стубови, неметални, плутајући докови 

за усидрење чамаца, неметални, ламперија, 
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неметална, акваријуми [конструкције], материјали за 

ојачавање, неметални, за грађевине, сигурносно 

стакло, уметничка дела од камена, бетона или 

мермера, кадице за птице [конструкције], неметалне, 

упозоравајуће ознаке, неметалне, несветлеће, базени 

за пливање [конструкције], неметалне, грађевински 

материјали неметални, конструкциони материјали, 

неметални, оплате, неметалне, за бетон, неметални 

сталци за паркирање бицикала, неметалне, блокови 

за поплочавање, неметални, табле дрвене пулпе, за 

грађевинарство, бисте од камена, бетона или 

мермера, кабине, неметалне, кабине за бојење 

распршивањем, неметалне, стубови, неметални, 

рамови за прозоре, неметални, рамови за врата, 

неметални, кућишта за врата, неметална, рамови за 

стаклена' баште, неметални, оквири за стаклене 

баште, неметални, кречњачки лапорац, заклони на 

димњацима, неметални, плочице, неметалне, за 

грађевине, плочице за подове, неметалне, гробнице, 

неметалне, лонци на димњацима, који нису од 

метала, продужни делови за оџаке, неметални, цеви 

димњака, неметалне, плоче за поплочавање, 

неметалне, канализационе цеви, неметалне, сифони 

[вентили], неметални и не од пластике, степеништа, 

неметална, грађевински неметални панели, фигурине 

од камена, бетона или мермера, статуете од камена, 

бетона или мермера, споменици, гробнице, 

неметалне, надгробни стећци, неметални, ограде 

против судара, сигуроносне, неметалне, за путеве, 

поштански сандучићи, зидани, иситњена пулпа 

шећерне трске [грађевински материјал], преградне 

цеви, неметалне, шљунак за акваријуме, песак за 

акваријуме, неметалне цеви за вентилационе и 

климатизационе инсталације, геотекстили, грађевински 

камен, ломљени винил за облагање фасада, комарник, 

заштитник од инсеката, неметални, кровишта, 

неметална, са уграђеним фотонапонским ћелијама, 

платформе, плутајуће површине, неметалне, 

ватростални грађевински материјали, неметални, 

монтажне куће [опрема], неметалне, порфир [камен], 

улични одводи, неметални, неметална обртна врата, 

рампе, надгробне плоче, неметалне, подне дрвене 

даске, подне плочице, неметалне, црепови, неметални, 

зидне плочице, неметалне, плоче, неметалне, за 

грађевинарство, горски кристал, блиндирана врата, 

неметална, емајлирано стакло, за грађевинарство, 

стубови, неметални, за грађевинарство, носачи, 

неметални, за грађевинарство, оплате, неметалне, за 

грађевинарство, пластични ивичњаци за травњаке, 

гумена лежишта за сеизмичку, изолација грађевинских 

објеката, оклопна заштита, неметална, блиндирање, 

неметално, јарболи за заставе [конструкције], 

неметални, свинг врата, неметална, хармоника врата, 

неметална, звучно изолиране кабине, преносиве, 

неметалне, акустичне плоче, неметалне.   

 

35  помоћ у пословном управљању, обавештења о 

пословима, рекламирање преко плаката, услуге 

агенција за увоз и извоз, услуге агенција за пружање 

пословних информација, анализе цена и трошкова, 

дистрибуција рекламног материјала, услуге 

фотокопирања, услуге агенција за запошљавање, 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, 

рачуноводство, вођење књига [књиговодство], 

израда извода са рачуна, ревизија пословања, 

пословно управљање и организационо саветовање, 

консултације у вези са избором особља, консултације 

у пословном управљању, дактилографске услуге, 

презентација робе, непосредно оглашавање путем 

поште, помоћ у пословном или индустријском 

управљању, ажурирање огласних материјала, 

дистрибуција узорака, стручне услуге о пословној 

ефикасности, услуге продаје путем лицитације, 

истраживање тржишта, пословне процене, пословна 

испитивања, изнајмљивање огласних материјала, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

објављивање рекламних текстова, оглашавање, 

рекламирање, рекламирање на радију, пословна 

истраживања, услуге односа са јавношћу, 

стенографске услуге, рекламирање преко телевизије, 

преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге], уређивање излога, услуге рекламних 

агенција, саветодавне услуге у пословном 

управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција, маркетиншка 

истраживања, компјутерско управљање подацима, 

професионалне пословне консултације, економске 

прогнозе, организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе, пружање пословних информација, 

испитивање јавног мњења, припрема платних листи, 

проналажење особља, административне услуге за 

пресељење пословања предузећа, изнајмљивање 

огласног простора, промоција продаје за друге, 

секретарске услуге, обрачун пореза, услуге 

телефонског одговарања зa одсутне претплатнике, 

обрада текста, услуге претплате на новине за друге, 

рекламирање слањем наруџбеница, пословно 

управљање хотелима, пословно управљање за 

сценске уметнике, прикупљање информација у 

компјутерске базе података системација 

информација у компјутерским базама података 

организовање сајмова, издавање машина за 

фотокопирање, онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи, услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте] 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге изнајмљивање времена за рекламирање у свим 

средствима комуникације, услуге праћења штампе, 

изнајмљивање аутомата за продају, психолошко 

тестирање за избор запослених ,услуге поређења 

цена, презентација производа путем , средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало пружање 
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комерцијалних савета и информација потрошачима 

[центар за пружање савета потрошачима], 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица, административна обрада наруџбеница за 

куповину комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица, услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању], фактурисање, 

писање рекламних текстова, прикупљање 

статистичких података, услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора, 

организовање модних ревија у промотивне сврхе, 

производња рекламних филмова, пословно 

управљање за спортисте, маркетинг, услуге 

телемаркетинга, услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала, изнајмљивање продајних 

штандова, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику 

[рау рег click оглашавање], услуге посредовања у 

трговини пословно управљање за независне 

пружаоце услуга, преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података, 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте пружање пословних 

информација путем Интернет странице 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, развој концепта оглашавања, 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама, услуге пријављивања 

пореза, пословно управљање програмима 

рефундирања за друге, пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге, изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање], писање радних 

биографија за друге, индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања, 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом, услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге], услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови] 

управљање програмима лојалности потрошача, 

писање текстова за рекламне намене, регистровање 

писане комуникације и података, ажурирање и 

одржавање информација у регистрима, састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе, услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства, продукција програма телевизијске, продаје, 

продукција емисија телевизијске продаје, 

консултације о стратегији, комуникације у односима 

са јавношћу, консултације о стратегији, 

комуникације у рекламирању, преговарање о 

пословним уговорима за друге, промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, услуге 

праћења конкуренције, услуге праћења тржишта, 

финансијска ревизија, услуге онлајн малопродаје, 

дигиталне музике која се преузима са интернета, 

услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета, услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета, услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала, услуге 

пописивања поклона, циљни маркетинг, привремено 

пословно управљање, оглашавање на отвореном, 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија, административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда, 

маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге 

односа са медијима, услуге корпоративне 

комуникације, изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима, услуге 

комерцијалног лобирања, пружање корисничких 

рецензија у комерцијалне или рекламне сврхе, 

пружање рангирања корисника у комерцијалне или 

рекламне сврхе, услуге телефонске централе, 

малопродајне услуге у вези са пекарским 

производима, профилисање потрошача у 

комерцијалне или маркетиншке сврхе, 

административне услуге за медицинске препоруке.   

36  осигурање од последица несрећног случаја, 

зајмови на рате, услуге актуара, изнајмљивање 

некретнина, посредовање на берзи, услуге кредитних 

агенција, услуге агенција за промет некретнина, 

посредовање у промету некретнина, услуге агенција 

за наплату дугова, посредовање у осигурању, 

финансијске услуге при царинском посредовању, 

услуге осигурања, банкарске услуге, процена 

некретнина, прикупљање прилога за добротворне 

фондове, инвестициони фондови, инвестирање 

капитала, услуге давања гаранције, услуге 

мењачница, издавање путничких чекова, услуге 

клиринга [финансије], клириншки послови 

[финансије], услуге чувања у сефовима, 

организовање новчаних прикупљања, финансирање 

зајмова, фискално процењивање, финансијске 

процене [осигурање, банкарство, некретнине], 

факторинг, фидуцијарни послови услуге 

повереништва, услуге финансирања, финансијско 

управљање, услуге залагаоница, управљање 

непокретностима, управљање стамбеним зградама, 

осигурање од пожара, најам апартмана, 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава, 

здравствено осигурање, поморско осигурање, 

банкарске хипотеке, услуге штедионица, 

финансирање лизинга, финансирање закупа, 

посредовање у промету са хартијама од вредности, 

осигурање живота, услуге агенција за изнајмљивање 

смештаја [станова], финансијске анализе, процена 
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антиквитета [старина], процена уметничких дела, 

провера чекова, финансијске консултације, 

консултације о осигурању, обрада плаћања 

извршених кредитним картицама, обрада плаћања 

извршених платним картицама, електронски пренос 

средстава, финансијске информације, информације о 

осигурању, процена накита, процењивање накита, 

нумизматичка процена, убирање најамнине 

[станарине], процена поштанских марака, издавање 

вредносних бонова, депозити драгоцености, 

нотирање цена на берзи, издавање кредитних 

картица, издавање пословног простора 

[непокретности], услуге исплате пензија, 

финансијско спонзорисање, онлајн банкарство, 

услуге пословне ликвидације, финансијске, процена 

накнада штете [финансијска процена], обавештења о 

карбон кредитима, финансијска процена непосеченог 

дрвета, финанскијско вредновање непосеченог 

дрвета, финансијско процењивање вуне, финансијска 

процена вуне, позајмљивање уз заложно, обезбеђење, 

услуге фондова узајамне помоћи, услуге берзанског 

посредовања, услуге саветовања у вези са 

задуживањем, организовање финансирања за 

грађевинске пројекте, пружање информација о 

финансијама путем интернет, финансијско 

управљање исплатама надокнада за друге, 

инвестирање средстава, трговање акцијама и 

обвезницама, давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти, услуге 

јемства, изнајмљивање заједничких канцеларија за 

рад, финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда, финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији, 

финансијска истраживања, послови са некретнинама, 

електронски пренос виртуелних валута, финансијска 

процена имовине интелектуалне својине, припрема 

цитата за потребе процене трошкова, групно 

финансирање, услуге плаћања е-новчаником, 

финансијска размена виртуелне валуте.  

37  одржавање намештаја, поправка фотографских 

апарата, постављање и поправка електричних 

уређаја, постављање и поправка лифтова, 

постављање и поправка дизалица, лифтова, 

асфалтирање, одржавање и поправка моторних 

возила, одржавање и поправка авиона, чишћење 

унутрашњости зграда, прање рубља, чишћење и 

поправка котлова, одржавање и поправка горионика 

[пламеника], изнајмљивање булдожера, постављање, 

одржавање и оправљање канцеларијских машина и 

опреме, уградња и поправка противпожарних 

аларма, уградња и поправка противпровалних 

аларма, поправка тапацирунга, одржавање и 

поправка трезора, изнајмљивање грађевинске 

опреме, бродоградња, обнављање одеће, постављање 

и поправљање опреме за грејање, поправка обуће, 

чишћење димњака, одржавање и поправка сефова, 

постављање и поправка апарата за климатизацију, 

конструисање, конструисање подводних објеката, 

грађевински надзор, поправка одеће, одржавање, 

чишћење и поправка коже, постављање кухињске 

опреме, рушење грађевина, заштита од корозије, 

дезинфиковање, бојење и поправка натписа, 

конструисање и поправљање складишта, заштита 

грађевина од влаге, изоловање објеката, 

изнајмљивање машина за ископавање [багера], прање 

прозора, поправка и одржавање филмских 

пројектора, инсталирање и одржавање пећи, 

одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање 

возила, чишћење одеће, поправка часовника и 

сатова, изградња фабрика, постављање и поправка 

опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање 

возила, прање веша, прање, инсталирање, одржавање 

и поправка машина, зидарство, рестаурација 

намештаја, изградња пристанишних насипа, пеглање 

одеће, изградња и одржавање цевовода, постављање 

тапета на зидове, облагање тапетама, поправка 

кишобрана, оправка сунцобрана, тапацирање, 

молерске услуге, спољне и унутрашње, глачање 

каменом пловућцем, малтерисање, 

водоинсталатерске услуге, полирање возила, 

поправка пумпи, изградња лука, пристаништа, 

протектирање гума, инсталирање и поправљање 

расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова, 

закивање, заштита возила од корозије, услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи], 

инсталирање и поправка телефона, одржавање 

возила, лакирање, чишћење возила, услуге поправке 

возила у квару, изнајмљивање машина за чишћење, 

уништавање [истребљење] штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству, монтирање скела, зидарске услуге, 

чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у 

вези са изградњом, информације у вези са 

поправкама, оштрење ножева, вађење руде, услуге 

вађења камена, каменолома, асфалтирање путева, 

пескирање [брушење], подводне поправке, чишћење 

зграда [спољних површина], вулканизација гума 

[поправка], бушење бунара, изградња сајамских 

штандова и продавница, инсталација, одржавање и 

поправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на 

електричним апаратима, рестаурација машина, 

мотора који су истрошени или делимично уништени, 

обнављање машина које су, истрошене или 

делимично уништене, изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме], изнајмљивање машина за 

чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге 

прављења вештачког снега, чишћење улица, 

поправка сигуроносних брава, рестаурација 

уметничких дела, рестаурација [поправка] музичких 

инструмената, уградња прозора и врата, одржавање 

базена за пливање, поновно пуњење тонера за 

штампаче, консултације о грађењу, столарске услуге, 
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бушење нафтних или гасних бушотина, 

изнајмљивање одводних пумпи, изнајмљивање 

машина за прање веша, поправка електричних 

водова, пуњење батерија за возила, балансирање 

гума, звучно усаглашавање, штимовање музичких 

инструмената, полагање каблова, сгерилизација 

медицинских инструмената, услуге фракинга, услуге 

хидрауличког фрактурисања, услуге сузбијања 

штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури И шумарству, изнајмљивање машина 

за прање судова, изнајмљивање машина за сушење 

судова, постављање комуналних објеката на 

градилиштима, услуге електричара, постављање и 

поправљање опреме за заштиту од поплава, чишћење 

снега, поновно пуњење кертриџа са мастилом, 

пуњење електричних возила, услуге домаћинства 

[услуге чишћења], услуге пуњења батерије мобилног 

телефона.  

39  пратња путника, снабдевање водом, ваздушни 

превоз, превоз амбулантним колима, услуге вуче 

возила у квару, изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, превоз излетничким 

бродовима, изнајмљивање чамаца, ледоломачке 

услуге, превоз камионом, спасавање бродова, услуге 

превоза робе тегљачем, превоз колицима на тегљење, 

железнички транспорт, изнајмљивање коња, 

испорука пошиљки, услуге ношења терета од стране 

носача, паковање робе, посредовање у вези са 

бродовима, организовање крстарења, услуге превоза 

за, туристичка разгледања, истовар терета, испорука 

робе, складиштење робе, дистрибуција воде, 

дистрибуција електричне енергије, управљање 

бранама канала, паркирање возила, складиштење, 

изнајмљивање складишта, трајектни превоз, речни 

превоз, бродски превоз робе, услуге комерцијалног 

превоза терета, изнајмљивање гаража, цевоводни 

транспорт, изнајмљивање простора за паркирање, 

изнајмљивање просторија за хлађење, изнајмљивање 

хладњача за храну, изнајмљивање возила, 

изнајмљивање путничких вагона, изнајмљивање 

теретних вагона, превоз намештаја, транспортне 

услуге, превоз бродом, организовање превоза за 

туристичка путовања, превоз путника, пилотирање, 

тегљење, подизање потопљених бродова, 

резервисање места за путовања, услуге спашавања 

[транспорт], такси превоз, трамвајски превоз, 

шпедиција, поморски превоз, превоз блиндираним 

колима, превоз туриста, превоз и складиштење 

отпада, превоз и складиштење смећа, селидбене 

услуге, складиштење чамаца, бродова, посредовање 

у услугама шпедиције, посредовање у превозу робе, 

посредовање у транспорту, услуге возача, курирске 

услуге [достава пошиљки или робе], пружање 

информација у вези са услугама складиштења, 

пружање информација о транспорту, изнајмљивање 

ронилачких звона, изнајмљивање ронилачких одела, 

изнајмљивање контејнера за складиштење, 

изнајмљивање пртљажника за кров на возилима, 

спасилачке операције [у транспорту], резервација 

превоза, путничке резервације, подводна спасавања, 

умотавање, амбалажирање, робе, достава порука 

[курирска служба], достава новина, достављање 

штампе, достава робе наручене поштом, испорука 

енергије, изнајмљивање тркачких аутомобила, 

изнајмљивање инвалидских колица, услуге лучких 

радника, физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената, лансирање 

сателита за друге, испорука цвећа, франкирање 

поште, информације о саобраћају, изнајмљивање 

замрзивача, услуге флаширања [пуњења боца], 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика], изнајмљивање ваздухоплова, превоз робе 

баржама, изнајмљивање путничких аутобуса, 

изнајмљивања мотора ваздухоплова, превоз 

драгоцености уз обезбеђење, изнајмљивање 

навиогационих система, пружање упутстава о вожњи 

у сврху путовања, паковање поклона, изнајмљивање 

трактора, прикупљање рециклираних производа 

[транспорт], изнајмљивање електричних винских 

подрума [фрижидера], допуњавање банкомата 

готовином, услуге заједничког коришћења, 

аутомобила [кар шеринг], допуњавање аутомата за 

продају, складиштење пртљага, уговарање услуга 

путничког превоза за друге коришћењем мрежне 

апликације, пилотирање цивилних дронова, 

организовање путних виза и путних докумената за 

особе које путују у иностранство, услуге 

царпоолинга [дељење превоза].   

40  стругање, абразија, обрада кинематографских 

филмова, прочишћавање ваздуха, магнетизација, 

завршна обрада текстила, завршна обрада папира, 

посребривање, избељивање тканина, обрада дрвета, 

порубљивање одеће, лемљење, шивење женске одеће 

по мери, облагање кадмијумом, поступак трајног 

пеглања тканина, печење грнчарије, бојење обуће, 

хромирање, облагање металом [метализација], 

бојење коже, обрада крзна, сечење тканина, 

штампање узорака, развијање фотографских 

филмова, позлаћивање, обрада воде, електролиза, 

калаисање, моделирање крзна по наруџбини, ковачке 

услуге, заштита крзна од мољаца, млевење, гњечење 

воћа, димљење хране, галванизација, гравирање, 

импрегнација одеће, водоотпорна обрада тканина, 

обрада тканина да буду отпорне на ватру, прерада 

одеће за отпрорност на ватру, обрада текстила за 

отпрорност на ватру, обрада одеће против гужвања, 

обрађивање вуне, ламинирање, брушење, 

обрађивање метала, каљење метала, млевење 

брашна, никловање, ткачке услуге, обрада коже, 

полирање брусилицом, књиговезачке услуге, обрада 

дрвета [услуге пилане], седларске услуге, 

тестерисање [услуге пилана], кројачке услуге, 
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штаљење, препарирање животиња, услуге фарбања, 

бојење текстила, обрада тканина, обрада текстила, 

заштита текстила од мољаца, бојење тка нина, обрада 

папира, дување стакла, везење, обрађивање коже, 

третман бојења стакла површинским премазивањем, 

конзервисање намирница и пића, сеча и обрада 

стабала, прерада отпада и ђубрета, претходно 

скупљање тканине, поступак за постизање сјаја 

крзна, постављање крзна сатеном, бојење крзна, 

дезодорисање ваздуха, освежавање ваздуха, 

склапање материјала по наруџбини за друге, 

урамљивање уметничких дела, позлата, ласерско 

гравирање, пружање информација које се односе на 

обраду материјала, брушење оптичког стакла, 

штампање фотографија, фотогравура, прерада нафте, 

јорганџијске услуге, услуге пречишћавања, клање 

животиња, завршна обрада љуштењем, прерада 

отпада [трансформација], преправка одеће, услуге 

прављења котлова, ливење метала, вулканизација 

[обрађивање материјала], услуге зубних техничара, 

производња енергије, издавање генератора, 

уништавање отпада и ђубрета, спаљивање отпада и 

ђубрета, услуге одвајања боја, резање кључева, 

деконтаминација опасних материјала, литографско 

штампање, штампање, изнајмљивање машина за 

плетење, офсет штампање, услуге фотокомпозиције, 

штампање на свили, сортирање отпада и материјала 

за рециклажу [прерада], замрзавање хране, 

изнајмљивање уређаја за климатизацију, 

изнајмљивање уређаја за грејање, ваљање тканине, 

услуге криопрезервације, услуге пескарења, 

изнајмљивање котлова, рециклирање [рециклажа 

отпада], услуге варења, бојење аутомобилских 

стакала, услуга зо штампања за друге, производња 

пива за друге, услужна производња хлеба, 

пастеризација хране и пића, прављење вина за друге, 

консултантске услуге у области винарства.   

42  хемијске анализе, анализе за експлоатацију 

нафтних поља, архитектонске услуге, бактериолошка 

испитивања, услуге из области хемије, хемијска 

испитивања, саветовање из области архитектуре, 

грађевинско пројектовање, технолошка 

истраживања, испитивање нафтних извора, 

истраживања из области козметике, дизајн 

енгеријера [уређење унутрашњег простора], услуге 

индустријског дизајна, услуге дизајнирања паковања, 

испитивање материјала, вођење студија техничког 

пројектовања, геолошке експертизе, испитивање 

нафтних поља, инжењерске услуге, временска 

прогноза, геодетско мерење, изнајмљивање 

рачунара, рачунарско програмирање, истраживање 

нафте, истраживања из области физике, истраживања 

из области механике, тестирање текстила, геолошка 

испитивања терена, геолошка истраживања, 

утврђивање аутентичности, уметничких дела; 

калибрација [мерење], дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера, дизајнирање одеће, графички дизајн, 

контрола квалитета, изнајмљивање рачунарског 

софтвера, истраживање и развој нових производа за 

друге, стилизација [индустријски дизајн], подводна 

истраживања, поновно успостављање рачунарских 

података, одржавање рачунарског софтвера, анализе 

рачуна рских система, биолошка истраживања, 

урбанистичко планирање, мерење земљишта, 

дизајнирање рачуна рских система, тестирање 

исправности возила, 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 сервера, 

заштита од рачунарских вируса, саветовање у вези са 

штедњом енергије, истраживање у области заштите 

животне средине, обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету 

дигитализација докумената[скенирање], анализа 

рукописа [графологија], пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника, оцењивање квалитета 

непосеченог, дрвета, процењивање квалитета вуне, 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом, анализа воде, услуге научних 

лабораторија, енергетска ревизија, саветовање о 

изради веб сајтова, софтвер у виду сервиса [SaaS], 

саветовање у вези информационих технологија, 

научна истраживања, сервер хостинг, клиничка 

испитивања, чување резервне копије података ван 

мреже, електронско похрањивање података, пружање 

информација о рачунарским технологијама и 

програмирању путем веб-сајта, картографске услуге, 

рачунарство у облаку, услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга , 

саветодавне услуге из области технологије, 

саветодавне услуге из области, комјутерске 

технологије, саветодавне услуге из области 

телекомуникационе технологије, временска 

прогноза, саветовање о сигурности рачунара, писање 

текстова о техници, унутрашњи дизајн, откључавање 

[декодирање] мобилних телефона, 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, изнајмљивање 

бројила за евидентирање потрошње енергије, услуге 

аутентификације корисника помоћу технологије за 
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трансакције е-трговине, услуге аутентификације 

корисника помоћу технологије јединственог 

пријављивања за софтверске апликације на мрежи.   

44  узгој животиња, уређивање вртова, услуге јавних 

купатила за хигијенске сврхе, услуге турских 

купатила, услуге салона лепоте, услуге медицинских 

клиника, киропрактика, услуге фризерских салона, 

израда венаца, услуге центара за рехабилитацију, 

болничке услуге, здравствена нега, хортикултура, 

баштованство, изнајмљивање опреме за 

пољопривреду, масажа, медицинска помоћ, 

оптичарске услуге, услуге расадника, физикална 

терапија, физиотерапија, услуге санаторијума, 

ветеринарска помоћ, зубарске услуге, услуге кућне 

неге, ваздушно и површинско прскање ђубривима и 

другим пољопривредним хемикалијама, услуге неге 

животиња, услуге банке крви, аранжирање цвећа, 

услуге установа за тешко оболеле, уређивање 

травњака, маникирање, услуге бабица, услуге 

неговања болесника, фармацеутски савети, 

пластична хирургија, орезивање дрвећа, уништавање 

штеточина за пољопривреду, акваклутура, 

хортикултуру и шумарство, уништавање корова, нега 

кућних љубимаца, имплантација косе, услуге 

психолога, изнајмљивање санитарних инсталација, 

услуге ароматерапије, услуге вештачке оплодње, 

рехабилитација пацијената за болести зависности, 

услуге оплодње ин витро, тетовирање - услуге 

тетоваже, услуге телемедицине, пејзажна 

архитектура, услуге сауне, услуге соларијума, 

бањске услуге, услуге визажисте, фармацеутске 

услуге припремања лекова према рецепту, 

терапеутске услуге, сађење дрвећа ради смањења 

емисије угљеника, услуге аквакултуре, 

изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге алтернатнивне 

медицине, говорна терапија, услуге саветовања о 

здрављу, депилирање воском, ортодонтске услуге, 

медицински савети за особе са инвалидитетом, 

пирсинг тела, услуге пошумљавања, палиативна 

нега, услуге центара за опоравак, услуге сузбијања 

штеточина у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству, услуге банке људског 

ткива, изнајмљивање животиња за потребе 

баштованства, изнајмљивање кошница за пчеле, 

услуге терапије уз помоћ животиња, услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије, 

медицински скрининг, виноградарске услуге, 

консултантске услуге у области виноградарства, нега 

код куће у посети, изнајмљивање апарата за 

обликовање косе, гајење биљака.   
 

(210) Ж- 2020-2334 (220) 31.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) CHINA CIVIL ENGINERING 

CONSTRUCTION CORPORATION , 4 Beifengwo, 

Peking, CN 

(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 28.03.00  

(511) 6  челик, прерађен или полупрерађен, легуре 

челика, челик у тракама, челик у колутовима, 

челична жица, ливени челик, челични јарболи, 

ролетне од челика, челичне плоче, цеви од челика, 

челичне цеви, машински метални причвршћивач 

ремења, скретнице железничке пруге, железничке 

скретнице, млазнице [распршивачи] од метала, никал 

сребро, алуминијум, бронза, алуминијумска жица, 

везне плоче, анкерне плоче, металне млазнице, кваке 

са резом од метала, катарке од метала, стубови, 

мотке од метала, замке за дивље животиње, споне од 

метала за управљање теретом, амови од метала за 

манипулисање теретом, подупирачи, споне од метала 

за манипулисање теретом, запреге од метала за 

манипулисање теретом, анти-фрикциони метал, 

против трења, метални штитници дрвећа, касице за 

новац [металне или неметалне], сребрни лем, 

посребрене легуре калаја, материјали за ојачавање, 

од метала, за бетон, сигурносне касе [металне или 

неметалне], сефови [метални или неметални], 

метални заустављачи [стопери] за прозоре, метални 

граничници за заустављање врата, подлошке од 

метала, заптивни прстенови од метала, прстенови од 

метала, металне шарке за велика врата, подне 

плочице од метала, бодљикава жица, шипке за 

металне ограде, берилијум, ланци за стоку, наковњи, 

бели метал, оклопна заштита од метала, блиндирање 

металом, затварачи за кутије од метала, завртњи од 

метала, боце [метални контејнери] за сабијени гас 

или течни ваздух, идентификационе наруквице од 

метала, гвоздене плоче, легуре за лемљење, ободи, 

бандажи од метала [заптивне затеге, венци или 

спојке], споменици од бронзе за гробове, бронза за 

надгробне плоче, уметничка дела од бронзе, каблови 

за жичану железницу, обручи, карике, од метала за 

конопце, спојнице за каблове од метала, 

неелектричне, спојнице каблова од метала, 

неелектричне, кадмиум, метални катанци, осим 

електронских, подметачи, прстенови од метала за 

штапове за ходање, контејнери од метала за 

складиштење киселина, сигурносне касе за готовину, 

келтијум [хафнијум], хафнијум [келтијум], ланци од 

метала*, сигурносни ланци од метала, спојнице, 
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карике од метала за ланце, рамови за грађевинарство 

од метала, металне прозорске ременице, металне 

ременице за прозорске оквире, цеви од метала за 

инсталације централног грејања, цеви од метала за 

инсталације за централно грејање, ексери за 

потковице, клинови од метала, хром, хромирано 

гвожђе, руда хрома, расцепке, клинови, од метала, 

метални кључеви, ексери, ексери [тапетарски], 

тапетарски ексери, без главе, типлови од метала, 

кобалт [сирови], материјал за железнице пруге од 

метала, метални стубови за грађевинарство, цеви за 

воду од метала, прстенови, обручи [метална роба], 

конзерве, кутије од метала за чување ствари, 

контејнери од метала [складишни, транспортни], 

заштитне шине, браници, за железничке пруге од 

метала, хладни калупи [ливачки], наковњи, кровни 

опшиви од лима, метална колена за цеви, врата од 

метала, метални носачи за траке, крампони од 

метала, куке за подуђе, резе за прозорске оквире, 

куке [метална роба], окови за прозоре, жице од 

обичних метала, бакар, непрерађен или 

полупрерађен, бакарни прстенови, колутови, облоге 

од метала, контејнери од метала за компримовани гас 

или течни ваздух, стругачи блата са обуће, одводне 

цеви од метала, гвожђе, сирово или полупрерађено, 

шинске спојнице, шрафови од метала, амбалажа од 

лима, поштански сандучићи од метала, звона на 

вратима, метална [неелектрична], мамузе, металне 

ограде за грађевинарство, степениште од метала, 

метални затварачи за прозоре, цеви од метала, шине 

од метала, делови од метала за прозоре, гвоздене 

траке, гвоздени обручи, гвоздена жица, ливено 

гвожђе, непрерађено и~и полупрерађено, гвоздена 

руда, метални затварачи врата неелектрични, 

затварачи врата од метала [неелектрични], 

молибденово гвожђе, силиконско гвожђе, 

титанијумско гвожђе, феротитанијум, волфрамово 

гвожђе, делови од метала за грађевине, игле 

[гвожђарске], прстенасти завртњи, браве од метала, 

осим електричних, галенит [сулфид слова, руда], 

оловни поклопци, германијум, показивачи ветра од 

метала, ветрокази од метала, дерезе [крампони за 

пењање], калупи за лед, од метала, млазнице за 

подмазивање, роштиљи од метала, металне решетке, 

опруге за браве, индиум, амблеми за возила, 

метални, жалузине од метала, месинг, кован или 

полукован, спољни застори од метала, платформе за 

лансирање ракета, металне, летве од метала, опиљци 

од метала, греде од метала [делови степеништа], 

Лимонит, полуге од обичних метала, греде над 

вратима и прозорима, металне, точкићи за кревете од 

метала, кваке од метала, блумови [металуршки], 

магнезијум, преносиве грађевине [конструкције], 

металне, карике од метала за кваке, метални муфови 

за цеви, манган, платформе од метала за претовар 

робе, транспортне плоче од метала, мердевине 

[металне], метални тремови, стрехе [конструкције], 

звекири за врата метални, лисице, обичан метал, 

непрерађен или полупрерађен, руде метала, жичана 

тканина, жичана газа, самозапаљиви метали у 

нуклеарним реакторима [пирофорни метали], 

точкићи од метала за намештај, потпорни стубови од 

метала, стубови од метала, молибден, споменици од 

метала, куке за стеге од метала, металне зидне оплате 

за грађевинарство, никл, ниобијум, опшиви од 

метала за грађевине, кућни бројеви од метала, 

несветлећи, капци, затварачи, од метала, палисаде од 

метала, корпе од метала, сигналне табле од метала, 

несветлеће и немеханичке, металне зидне облоге за 

грађевинарство, куке за одећу од метала, метална 

клизалишта [конструкције], резе за браве, греде од 

метала, опруге [метална роба], металне ременице 

[који нису за машине], кочићи за шаторе од метала, 

плафони од метала, подови од метала, металне 

облоге за грађевинарство, скретнице [железничке], 

црепови од метала, олово, непрерађено или 

полупрерађено, даске за скокове у воду, металне, 

рукохвати на вратима, метални, закивци од метала, 

капије од метала, плоче за врата, металне, резе за 

врата, металне, метални прстенови за кључеве, 

телефонски стубови од метала, цинк, металне носеће 

греде, металне греде, пролазне капије обртне, рампе 

за пролаз, постоља, платформе, прерађене, од метала, 

гвожђарија* [ситна метална роба], ситна метална 

роба, метални знаци за путеве, несветлећи и 

немеханички, металне спојнице за цеви, носачи 

каблова [везе за затезање], контејнери за паковање од 

метала, танкови, метални, резервоари од метал, 

прагови од метала, знаци од метала, несветлећи и 

немеханички, стаклене баште од метала, преносиве, 

браве за возила од метала, клапне од метала, силоси, 

метални, звона за животиње, звона, жица за лемљење 

од метала, вентил и од метала, који нису делови 

машина, статуе од обичних метала, железнички 

прагови од метала, железничке везе од метала, 

тантал [метал], вијци [равни], наковњи [преноси ВИ], 

затезачи, тита н, кровне конструкције од метала, 

томбак, гробнице од метала, окретне рампе [обрна 

враташца], метална, решетке од метала, металне 

украсне решетке, тунгстен, цеваста роба од метала, 

ванадијум, крилни прозори од метала, заптивне 

карике од метала, метални кавези за птице 

[конструкције], цирконијум, лопте од челика, 

грађевински челик, металне арматуре за цеви са 

компримованим ваздухом, жице од легура обичних 

метала [изузев жица за осигураче], легуре од 

обичних метала, алуминијумска фолија, стубови од 

метала за усидрење, пливајући докови од метала за 

сидрење чамаца, сидра [котве], ламперија од метала, 

појачани материјали од метала за цеви, појачани 

материјали од метала за грађевине, металне арматуре 

за машинско ремење, уметничка дела од обичних 
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метала, корита од метала за мешање малтера, кадице 

за птице [конструкције] од метала, упозоравајуће 

ознаке од метала, несветлеће, носачи гвоздених трака 

[затезачи], ремени и појасеви од метала за везивање, 

траке за увијање и спајање од метала, нити од метала 

за везивање, бачве од метала, обручи за бурад од 

метала, бурад од метала, базени за пливање 

[конструкције] од метала, грађевински материјали од 

метала, металне оплате за бетон, метални сталци за 

паркирање бицикла, блокови за поплочавање од 

метала, кутије од обичног метала, запушачи од 

метала, затварачи од метала, копче од обичних 

метала, затварачи за флаше, метални, затварачи за 

боце од метала, дугмад од метала, шипке за варење 

од метала, шипке од метала за лемљење и 

заваривање, шипке од метала за заваривање, ремење 

од метала за пренос терета, ремење од метала за 

ношење терета, ужад од метала за пренос терета, 

бисте од обичних метала, кабине од метала, металне 

кабине за бојење распршивањем, металне коморе за 

бојење распршивањем, каблови од метала, 

неелектрични, металне спојнице за причвршћивање 

цеви, металне карике за цеви и каблове, шрафови за 

везивање каблова, од метала, рамо ви за прозоре од 

метала, рамови за стаклене баште од метала, 

платформе за стајање од метала, облоге за димњаке 

од метала, везивне нити од метала за употребу у 

пољопривреди, метални отварачи врата, 

неелектрични, плочице од метала за грађевинарство, 

металне подне плочице, гробнице од метала, метални 

делови за сандуке, [погребну опрему], платформе за 

утовар од метала, утоварне металне шипке за 

железничке вагоне, шарке од метала, оквири 

грађевинских конструкција од метала, рамови, 

кућишта, за врата од метала, оквири врата од метал, 

метални материјали за жичану железницу, успињаче, 

поклопци за димњаке од метала, кровни олуци од 

метала, сифони [вентили] од метала, преграде од 

метала, црева од метала за нафтне бушотине, 

контејнери, цистерне од метала за, течна горива, 

грађевине од метала, плутајући контејнери од 

метала, бове, ужад од метала, украсне лајсне у 

грађевинарству, металне, метални калупи за украсне 

лајсне у, грађевинарству, гвоздени профили од 

метала, прозори од метала, окови за врата, клизачи за 

врата од метала, поклопци шахтова од метала, 

кровни покривачи од метала, металне куке за кров не 

покриваче од шкриљаца, куке од метала за вешалице 

за одећу, бакарна жица, неизолована, бачве од 

метала, газишта за степенице, метална, металне цеви 

за олуке, калемови од метала, немеханички, за 

намотавање савитљивих црева, фиксирани држачи за 

пешкире, метални, вентили за цеви за воду, од 

метала, скеле од метала, мердевине, металне, 

покретне степенице, металне, за укрцавање путника, 

спојнице од метала, матице за шрафове, металне, 

метални стубови за водове електричне енергије, 

металне бандере за електричне водове, рачвасте цеви 

од метала, металне ограде за гробнице, ограде од 

метала, калеми од метала за намотавање, 

немеханички, за еластична црева, плоче са 

натписима, металне, подупирачи од метала, калај, 

бели лим, листови калаја, калајна фолија, листови и 

плоче од метала, бравице од метала за торбе, делови 

од метала за намештај, грађевински метални панели, 

фигурине од обичних метала, статуете од обичних 

метала, носачи за металне траке [затезне везе], 

ливачки калупи, од метала, металне надгробне плоче, 

метални надгробни споменици, плоче за надгробне 

споменике од метала, надгробни стећци, споменици 

од метала, меморијалне плоче од метала, металне 

решетке за жар на пећима, постоља за бурад од 

метала, делови од метала за кревете, делови за врата 

од метала, затварачи од метала за посуде, везива за 

снопље од метала, ограде, од метала, за заштиту од, 

судара на путевима, канте од метала, ковчези од 

метала, индентификационе плочице од метала, 

металне плочице са именом, регистарске таблице од 

метала, регистарске табле од метала, 

металокерамика, металне славине за бурад, огласне 

табле од метала, бове за сидрење од метала, 

димњаци, од метала, металне цеви за димњаке, 

метални цевоводи за инсталацију за вентилацију и 

климатизацију, фолије за паковање и завијање од 

метала, златни лем, левци од метала, немеханички, 

бројеви и слова, од обичних метала, изузев 

штампаних, разводници за цевоводе, метални, 

цевоводи под притиском, метални, телефонске 

кабине од метала, телефонске говорнице од метала, 

металне кутије за алат, празне, сандуци за алат, од 

метала, празни, кућице за пилиће, од метала, стезачи 

и споне за точкове [капице], жичано уже, метални 

комарници, метални клинови, метална постоља за 

огревно дрво у камину, металне направе за одбијање 

птица које се покрећу помоћу ветра, метални кавези 

за дивље животиње, метали у прашкастом облику*, 

ватростални метални грађевински материјали, 

сенице у баштама [конструкције] од метала, металне 

штале, метални свињци, металне монтажне куће, 

метални послужавници, метални улични одводи, 

метални навојни затварачи за флаше, метални 

механизми за отварање прозора, неелектрични, 

метални механизми за затварање прозора, 

неелектрични, зидне плочице од метала, металне 

плоче за поплочавање, металне плоче за 

грађевинарство, степеник-столице од метала, 

метални кровови са уграђеним фотонапонским 

ћелијама, блиндирана метална врата, метални 

рукохвати за каду, метални дозатори за врећице за 

псећи измет, фиксни, метали у облику фолије или 

праха за зд штампаче, метални граничници за 

прозорске оквире, метални граничници за врата, 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/3a 

Intellectual Property Gazette  2021/3a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

39 

метални црепови, металне балустраде, металне 

оплате за грађење, топло ваљане челичне шипке, 

светле челичне шипке, огољене металне шипке, суве 

и полиране металне шипке, метални држачи ташни, 

метални носачи за намештај, металне етикете, 

метални канистери, метални штапови за подупирање, 

биљака и дрвећа, јарболи за заставе [конструкције], 

од метала, металне копче за затварање торби, 

метални клинови за ципеле, метални типлови за 

ципеле, сефови, електронски, хармоника врата од 

метала, украсне лајсне од метала за, грађевинарство, 

украсне металне лајсне за, грађевинарство, метални 

оквири ками на [полице над камином], металне 

рампе за возила, распећа од обичног метала, која, 

нису накит, свинг врата од метала, посуде за одвод 

уља, од метала, ручна копља за заставе, од метала, 

чепови од метала, хармониника врата од метала, 

металне решетке за камин, металне звучно изолиране 

кабине, преносиве, акустичне плоче од метала.  

19  неметални рекламни стубови, алабастер стакло, 

алабастер, азбестни цемент, азбестни малтер, 

шкриљевци, кровни шкриљац, прах од шкриљца, 

слеме крова, спој кровних равни, сребрни песак, 

грнчарска глина, ватростална опека, асфалт, 

асфалтни плочници, дрвене летвице за облагање, 

балустраде, неметалне, битумен, катранисане траке, 

за грађевинарство, колибе, бараке, сајамске кућице, 

кровна шиндра, преклопна врата, која нису од 

метала, бетон, бетонски грађевински елементи, 

битуменски производи за грађевине, дрво, 

полупрерађено, дрвна грађа, шперплоча, прерађено 

дрво, дрво за израду кућних потрепштина, стругана 

дрвна грађа, дрвене подлоге за поплочавање, дрво за 

фурнир, фурнири, фурнирано дрво, дрвени панели, 

цемент, смола, цигле, земља за цигле, везивни агенси 

за производњу брикета, телефонске кабине, 

неметалне, неметалне телефонске кабине, кесони за 

грађевинске радове под водом, кречни камен, кровни 

олуци, неметални, грађевински картон, картон за 

грађевинарство, картон превучен битуменом за 

грађевинарство, грог [ватростални материјал], 

шамот, оквири камина [полице над камином], 

неметални, оквири грађевинских конструкција, 

неметални, , материјали за прављење и заштиту 

путева, креч, малтер за грађевине, редак малтер, 

малтер, димњаци, неметални, цементни премази за 

заштиту од ватре, цементне плоче, цементни 

стубови, греде, шкриљац, преграде, неметалне, 

грађевине, неметалне, грађевински папир, 

грађевинско стакло, украсни рељефни венци за 

грађевине, неметални, калупи за украсне рељефне 

венце, неметални, калупи за украсне лајсне, 

неметални, кровни опшиви за избацивање воде, 

неметални, угаони профили, неметални, прозори, 

неметални, врата, неметална, поклопци шахтова, 

неметални, кровни покривачи, неметални, сирова 

креда, кварц, газишта за степенице, неметална, 

одводне цеви, неметалне, цеви за воду, неметалне, 

вентили за цевоводе, не од метала или пластике, 

скеле, неметалне, стубови за електричне водове, 

неметални, бандере за електричне водове, неметални, 

рачвасте цеви, неметалне, ограде за гробове и 

споменике, неметалне, битуменске облоге, премази 

за кровове, неметалне греде, греде, неметалне, 

свињци, неметални, штале, неметалне, подупирачи, 

неметални, надгробне плоче, неметалне, 

меморијалне плоче, неметалне, филц за 

грађевинарство, ливачки калупи, неметални, цемент 

за пећи, цемент за високе пећи, камен, стакло 

[прозорско] за грађевинарство, глина, катран каменог 

угља, гранит, шљунак, пешчар за грађевинарство, 

цеви од пешчаника, гипс [грађевински материјал], 

жалузине, неметалне, шљака [грађевински 

материјал], клинкер шљунак, паркетне подне даске, 

спољне ролетне, не од метала и текстил а, ракетне 

лансирне платформе, неметалне, летвице за 

малтерисање, неметалне, везивни материјал за 

поправку путева, пресована плута за грађевинарство, 

паркети, неметални састави [делови степеништа], 

греде изнад врата, које нису од метала, светлеће 

коцке за поплочавање, туцаник, макадам, споменици, 

неметални, магнезијумов цемент, преносиве 

грађевине [конструкције], неметалне, мермер, 

грануле стакла за обележавање путева, грануле 

стакла за маркирање путева, фолије и траке од 

синтетичких материјала за обележавање путева, 

стрехе [конструкције], неметалне, јарболи [стубови], 

неметални, дрво за бурад, мозаик за грађевинарство, 

профилисано дрво, калупи за грађевинарство, 

неметални, премази [грађевински материјали], 

неметалне зидне оплате, за грађевинарство, опшив за 

грађевине, неметални, оливин за грађевине, 

затварачи, који нису од метала, ограде од коља, 

неметалне, палисаде, неметалне, ограде, неметалне, 

прибоји, неметални, кочићи и стубови, који нису од 

метала, сигналне табле, неметалне, које нису 

светлеће ни механичке, немталне облоге за зидове, за 

грађевинарство, клизалишта [конструкције], 

неметална, пречке за птице, грађевински камен, 

вештачки камен, шљака, надгробни споменици, туф 

[врста стене], предмети исклесани од камена, 

подови, неметални, плафони, неметални, дрвене 

даске за грађевинарство, облоге, неметалне, за 

грађевинарство, кровне плочи це, неметалне, даске за 

скакање у воду, неметалне, капије, неметалне, 

панели за врата, неметални, телеграфски стубови, 

неметални, кокошињци, неметални, попречне греде, 

које нису од метала, постоља, подијуми, прерађени, 

који нису од метала, зидани резервоари, материјали 

за облагање путева, прагови, симсови, неметални, 

трска, за грађевинарство, саобраћајни знаци, 

несветлећи, немеханички, неметални, знаци, 
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неметални, који нису светлећи и механички, песак, 

осим ливачког песка, преносиве стакленебаште, који 

нису од метала, силицијум [кварц], силоси, 

неметални, статуе од камена, бетона или мермера, 

катран, теракота, кровови, неметални, гробови, 

неметални, сенице [конструкције], неметалне, 

железничке везе, споне, неметалне, прагови за 

железничке пруге, неметални, решетке, неметалне, 

решетке, неметалне, круте цеви, неметалне, за 

грађевинарство, прозорски рамови, неметални, 

изолационо стакло за грађевинарство, стакло за 

прозоре, које није прозорско стакло за возила, 

обојено стакло за прозоре, прозорско стакло за 

грађевинарство, птичји кавези [конструкције], 

неметални, гредице [столарија], ксилолит, 

пристанишни стубови, неметални, плутајући докови 

за усидрење чамаца, неметални, ламперија, 

неметална, акваријуми [конструкције], материјали за 

ојачавање, неметални, за грађевине, сигурносно 

стакло, уметничка дела од камена, бетона или 

мермера, кадице за птице [конструкције], неметалне, 

упозоравајуће ознаке, неметалне, несветлеће, базени 

за пливање [конструкције], неметалне, грађевински 

материјали неметални, конструкциони материјали, 

неметални, оплате, неметалне, за бетон, неметални 

сталци за паркирање бицикала, неметалне, блокови 

за поплочавање, неметални, табле дрвене пулпе, за 

грађевинарство, бисте од камена, бетона или 

мермера, кабине, неметалне, кабине за бојење 

распршивањем, неметалне, стубови, неметални, 

рамови за прозоре, неметални, рамови за врата, 

неметални, кућишта за врата, неметална, рамови за 

стаклена' баште, неметални, оквири за стаклене 

баште, неметални, кречњачки лапорац, заклони на 

димњацима, неметални, плочице, неметалне, за 

грађевине, плочице за подове, неметалне, гробнице, 

неметалне, лонци на димњацима, који нису од 

метала, продужни делови за оџаке, неметални, цеви 

димњака, неметалне, плоче за поплочавање, 

неметалне, канализационе цеви, неметалне, сифони 

[вентили], неметални и не од пластике, степеништа, 

неметална, грађевински неметални панели, фигурине 

од камена, бетона или мермера, статуете од камена, 

бетона или мермера, споменици, гробнице, 

неметалне, надгробни стећци, неметални, ограде 

против судара, сигуроносне, неметалне, за путеве, 

поштански сандучићи, зидани, иситњена пулпа 

шећерне трске [грађевински материјал], преградне 

цеви, неметалне, шљунак за акваријуме, песак за 

акваријуме, неметалне цеви за вентилационе и 

климатизационе инсталације, геотекстили, 

грађевински камен, ломљени винил за облагање 

фасада, комарник, заштитник од инсеката, 

неметални, кровишта, неметална, са уграђеним 

фотонапонским ћелијама, платформе, плутајуће 

површине, неметалне, ватростални грађевински 

материјали, неметални, монтажне куће [опрема], 

неметалне, порфир [камен], улични одводи, 

неметални, неметална обртна врата, рампе, 

надгробне плоче, неметалне, подне дрвене даске, 

подне плочице, неметалне, црепови, неметални, 

зидне плочице, неметалне, плоче, неметалне, за 

грађевинарство, горски кристал, блиндирана врата, 

неметална, емајлирано стакло, за грађевинарство, 

стубови, неметални, за грађевинарство, носачи, 

неметални, за грађевинарство, оплате, неметалне, за 

грађевинарство, пластични ивичњаци за травњаке, 

гумена лежишта за сеизмичку, изолација 

грађевинских објеката, оклопна заштита, неметална, 

блиндирање, неметално, јарболи за заставе 

[конструкције], неметални, свинг врата, неметална, 

хармоника врата, неметална, звучно изолиране 

кабине, преносиве, неметалне, акустичне плоче, 

неметалне.  

35  помоћ у пословном управљању, обавештења о 

пословима, рекламирање преко плаката, услуге 

агенција за увоз и извоз, услуге агенција за пружање 

пословних информација, анализе цена и трошкова, 

дистрибуција рекламног материјала, услуге 

фотокопирања, услуге агенција за запошљавање, 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, 

рачуноводство, вођење књига [књиговодство], 

израда извода са рачуна, ревизија пословања, 

пословно управљање и организационо саветовање, 

консултације у вези са избором особља, консултације 

у пословном управљању, дактилографске услуге, 

презентација робе, непосредно оглашавање путем 

поште, помоћ у пословном или индустријском 

управљању, ажурирање огласних материјала, 

дистрибуција узорака, стручне услуге о пословној 

ефикасности, услуге продаје путем лицитације, 

истраживање тржишта, пословне процене, пословна 

испитивања, изнајмљивање огласних материјала, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

објављивање рекламних текстова, оглашавање, 

рекламирање, рекламирање на радију, пословна 

истраживања, услуге односа са јавношћу, 

стенографске услуге, рекламирање преко телевизије, 

преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге], уређивање излога, услуге рекламних 

агенција, саветодавне услуге у пословном 

управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција, маркетиншка 

истраживања, компјутерско управљање подацима, 

професионалне пословне консултације, економске 

прогнозе, организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе, пружање пословних информација, 

испитивање јавног мњења, припрема платних листи, 

проналажење особља, административне услуге за 

пресељење пословања предузећа, изнајмљивање 

огласног простора, промоција продаје за друге, 

секретарске услуге, обрачун пореза, услуге 
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телефонског одговарања зa одсутне претплатнике, 

обрада текста, услуге претплате на новине за друге, 

рекламирање слањем наруџбеница, пословно 

управљање хотелима, пословно управљање за 

сценске уметнике, прикупљање информација у 

компјутерске базе података системација 

информација у компјутерским базама података 

организовање сајмова, издавање машина за 

фотокопирање, онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи, услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте] 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге изнајмљивање времена за рекламирање у свим 

средствима комуникације, услуге праћења штампе, 

изнајмљивање аутомата за продају, психолошко 

тестирање за избор запослених ,услуге поређења 

цена, презентација производа путем , средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

[центар за пружање савета потрошачима], 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица, административна обрада наруџбеница за 

куповину комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица, услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању], фактурисање, 

писање рекламних текстова, прикупљање 

статистичких података, услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора, 

организовање модних ревија у промотивне сврхе, 

производња рекламних филмова, пословно 

управљање за спортисте, маркетинг, услуге 

телемаркетинга, услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала, изнајмљивање продајних 

штандова, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику 

[рау рег click оглашавање], услуге посредовања у 

трговини пословно управљање за независне 

пружаоце услуга, преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података, 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте пружање пословних 

информација путем Интернет странице 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, развој концепта оглашавања, 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама, услуге пријављивања 

пореза, пословно управљање програмима 

рефундирања за друге, пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге, изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање], писање радних 

биографија за друге, индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања, 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом, услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге], услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови] 

управљање програмима лојалности потрошача, 

писање текстова за рекламне намене, регистровање 

писане комуникације и података, ажурирање и 

одржавање информација у регистрима, састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе, услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства, продукција програма телевизијске, продаје, 

продукција емисија телевизијске продаје, 

консултације о стратегији, комуникације у односима 

са јавношћу, консултације о стратегији, 

комуникације у рекламирању, преговарање о 

пословним уговорима за друге, промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, услуге 

праћења конкуренције, услуге праћења тржишта, 

финансијска ревизија, услуге онлајн малопродаје, 

дигиталне музике која се преузима са интернета, 

услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета, услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета, услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала, услуге 

пописивања поклона, циљни маркетинг, привремено 

пословно управљање, оглашавање на отвореном, 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија, административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда, 

маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге 

односа са медијима, услуге корпоративне 

комуникације, изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима, услуге 

комерцијалног лобирања, пружање корисничких 

рецензија у комерцијалне или рекламне сврхе, 

пружање рангирања корисника у комерцијалне или 

рекламне сврхе, услуге телефонске централе, 

малопродајне услуге у вези са пекарским 

производима, профилисање потрошача у 

комерцијалне или маркетиншке сврхе, 

административне услуге за медицинске препоруке.  

36  осигурање од последица несрећног случаја, 

зајмови на рате, услуге актуара, изнајмљивање 

некретнина, посредовање на берзи, услуге кредитних 

агенција, услуге агенција за промет некретнина, 

посредовање у промету некретнина, услуге агенција 

за наплату дугова, посредовање у осигурању, 

финансијске услуге при царинском посредовању, 

услуге осигурања, банкарске услуге, процена 

некретнина, прикупљање прилога за добротворне 

фондове, инвестициони фондови, инвестирање 

капитала, услуге давања гаранције, услуге 
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мењачница, издавање путничких чекова, услуге 

клиринга [финансије], клириншки послови 

[финансије], услуге чувања у сефовима, 

организовање новчаних прикупљања, финансирање 

зајмова, фискално процењивање, финансијске 

процене [осигурање, банкарство, некретнине], 

факторинг, фидуцијарни послови услуге 

повереништва, услуге финансирања, финансијско 

управљање, услуге залагаоница, управљање 

непокретностима, управљање стамбеним зградама, 

осигурање од пожара, најам апартмана, 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава, 

здравствено осигурање, поморско осигурање, 

банкарске хипотеке, услуге штедионица, 

финансирање лизинга, финансирање закупа, 

посредовање у промету са хартијама од вредности, 

осигурање живота, услуге агенција за изнајмљивање 

смештаја [станова], финансијске анализе, процена 

антиквитета [старина], процена уметничких дела, 

провера чекова, финансијске консултације, 

консултације о осигурању, обрада плаћања 

извршених кредитним картицама, обрада плаћања 

извршених платним картицама, електронски пренос 

средстава, финансијске информације, информације о 

осигурању, процена накита, процењивање накита, 

нумизматичка процена, убирање најамнине 

[станарине], процена поштанских марака, издавање 

вредносних бонова, депозити драгоцености, 

нотирање цена на берзи, издавање кредитних 

картица, издавање пословног простора 

[непокретности], услуге исплате пензија, 

финансијско спонзорисање, онлајн банкарство, 

услуге пословне ликвидације, финансијске, процена 

накнада штете [финансијска процена], обавештења о 

карбон кредитима, финансијска процена непосеченог 

дрвета, финанскијско вредновање непосеченог 

дрвета, финансијско процењивање вуне, финансијска 

процена вуне, позајмљивање уз заложно, обезбеђење, 

услуге фондова узајамне помоћи, услуге берзанског 

посредовања, услуге саветовања у вези са 

задуживањем, организовање финансирања за 

грађевинске пројекте, пружање информација о 

финансијама путем интернет, финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге, инвестирање средстава, 

трговање акцијама и обвезницама, давање попуста 

трећим лицима у објектима кроз употребу чланских 

карти, услуге јемства, изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад, финансијске процене одговора на 

позиве за подношење понуда, финансијска процена 

развојних трошкова у нафтној, гасној и рударској 

индустрији, финансијска истраживања, послови са 

некретнинама, електронски пренос виртуелних валута, 

финансијска процена имовине интелектуалне својине, 

припрема цитата за потребе процене трошкова, групно 

финансирање, услуге плаћања е-новчаником, 

финансијска размена виртуелне валуте.  

37  одржавање намештаја, поправка фотографских 

апарата, постављање и поправка електричних 

уређаја, постављање и поправка лифтова, 

постављање и поправка дизалица, лифтова, 

асфалтирање, одржавање и поправка моторних 

возила, одржавање и поправка авиона, чишћење 

унутрашњости зграда, прање рубља, чишћење и 

поправка котлова, одржавање и поправка горионика 

[пламеника], изнајмљивање булдожера, постављање, 

одржавање и оправљање канцеларијских машина и 

опреме, уградња и поправка противпожарних 

аларма, уградња и поправка противпровалних 

аларма, поправка тапацирунга, одржавање и 

поправка трезора, изнајмљивање грађевинске 

опреме, бродоградња, обнављање одеће, постављање 

и поправљање опреме за грејање, поправка обуће, 

чишћење димњака, одржавање и поправка сефова, 

постављање и поправка апарата за климатизацију, 

конструисање, конструисање подводних објеката, 

грађевински надзор, поправка одеће, одржавање, 

чишћење и поправка коже, постављање кухињске 

опреме, рушење грађевина, заштита од корозије, 

дезинфиковање, бојење и поправка натписа, 

конструисање и поправљање складишта, заштита 

грађевина од влаге, изоловање објеката, 

изнајмљивање машина за ископавање [багера], прање 

прозора, поправка и одржавање филмских 

пројектора, инсталирање и одржавање пећи, 

одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање 

возила, чишћење одеће, поправка часовника и 

сатова, изградња фабрика, постављање и поправка 

опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање 

возила, прање веша, прање, инсталирање, одржавање 

и поправка машина, зидарство, рестаурација 

намештаја, изградња пристанишних насипа, пеглање 

одеће, изградња и одржавање цевовода, постављање 

тапета на зидове, облагање тапетама, поправка 

кишобрана, оправка сунцобрана, тапацирање, 

молерске услуге, спољне и унутрашње, глачање 

каменом пловућцем, малтерисање, 

водоинсталатерске услуге, полирање возила, 

поправка пумпи, изградња лука, пристаништа, 

протектирање гума, инсталирање и поправљање 

расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова, 

закивање, заштита возила од корозије, услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи], 

инсталирање и поправка телефона, одржавање 

возила, лакирање, чишћење возила, услуге поправке 

возила у квару, изнајмљивање машина за чишћење, 

уништавање [истребљење] штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству, монтирање скела, зидарске услуге, 

чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у 

вези са изградњом, информације у вези са 

поправкама, оштрење ножева, вађење руде, услуге 

вађења камена, каменолома, асфалтирање путева, 
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пескирање [брушење], подводне поправке, чишћење 

зграда [спољних површина], вулканизација гума 

[поправка], бушење бунара, изградња сајамских 

штандова и продавница, инсталација, одржавање и 

поправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на 

електричним апаратима, рестаурација машина, 

мотора који су истрошени или делимично уништени, 

обнављање машина које су, истрошене или 

делимично уништене, изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме], изнајмљивање машина за 

чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге 

прављења вештачког снега, чишћење улица, 

поправка сигуроносних брава, рестаурација 

уметничких дела, рестаурација [поправка] музичких 

инструмената, уградња прозора и врата, одржавање 

базена за пливање, поновно пуњење тонера за 

штампаче, консултације о грађењу, столарске услуге, 

бушење нафтних или гасних бушотина, 

изнајмљивање одводних пумпи, изнајмљивање 

машина за прање веша, поправка електричних 

водова, пуњење батерија за возила, балансирање 

гума, звучно усаглашавање, штимовање музичких 

инструмената, полагање каблова, сгерилизација 

медицинских инструмената, услуге фракинга, услуге 

хидрауличког фрактурисања, услуге сузбијања 

штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури И шумарству, изнајмљивање машина 

за прање судова, изнајмљивање машина за сушење 

судова, постављање комуналних објеката на 

градилиштима, услуге електричара, постављање и 

поправљање опреме за заштиту од поплава, чишћење 

снега, поновно пуњење кертриџа са мастилом, 

пуњење електричних возила, услуге домаћинства 

[услуге чишћења], услуге пуњења батерије мобилног 

телефона.  

39  пратња путника, снабдевање водом, ваздушни 

превоз, превоз амбулантним колима, услуге вуче 

возила у квару, изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, превоз излетничким 

бродовима, изнајмљивање чамаца, ледоломачке 

услуге, превоз камионом, спасавање бродова, услуге 

превоза робе тегљачем, превоз колицима на тегљење, 

железнички транспорт, изнајмљивање коња, 

испорука пошиљки, услуге ношења терета од стране 

носача, паковање робе, посредовање у вези са 

бродовима, организовање крстарења, услуге превоза 

за, туристичка разгледања, истовар терета, испорука 

робе, складиштење робе, дистрибуција воде, 

дистрибуција електричне енергије, управљање 

бранама канала, паркирање возила, складиштење, 

изнајмљивање складишта, трајектни превоз, речни 

превоз, бродски превоз робе, услуге комерцијалног 

превоза терета, изнајмљивање гаража, цевоводни 

транспорт, изнајмљивање простора за паркирање, 

изнајмљивање просторија за хлађење, изнајмљивање 

хладњача за храну, изнајмљивање возила, 

изнајмљивање путничких вагона, изнајмљивање 

теретних вагона, превоз намештаја, транспортне 

услуге, превоз бродом, организовање превоза за 

туристичка путовања, превоз путника, пилотирање, 

тегљење, подизање потопљених бродова, 

резервисање места за путовања, услуге спашавања 

[транспорт], такси превоз, трамвајски превоз, 

шпедиција, поморски превоз, превоз блиндираним 

колима, превоз туриста, превоз и складиштење 

отпада, превоз и складиштење смећа, селидбене 

услуге, складиштење чамаца, бродова, посредовање 

у услугама шпедиције, посредовање у превозу робе, 

посредовање у транспорту, услуге возача, курирске 

услуге [достава пошиљки или робе], пружање 

информација у вези са услугама складиштења, 

пружање информација о транспорту, изнајмљивање 

ронилачких звона, изнајмљивање ронилачких одела, 

изнајмљивање контејнера за складиштење, 

изнајмљивање пртљажника за кров на возилима, 

спасилачке операције [у транспорту], резервација 

превоза, путничке резервације, подводна спасавања, 

умотавање, амбалажирање, робе, достава порука 

[курирска служба], достава новина, достављање 

штампе, достава робе наручене поштом, испорука 

енергије, изнајмљивање тркачких аутомобила, 

изнајмљивање инвалидских колица, услуге лучких 

радника, физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената, лансирање 

сателита за друге, испорука цвећа, франкирање 

поште, информације о саобраћају, изнајмљивање 

замрзивача, услуге флаширања [пуњења боца], 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика], изнајмљивање ваздухоплова, превоз робе 

баржама, изнајмљивање путничких аутобуса, 

изнајмљивања мотора ваздухоплова, превоз 

драгоцености уз обезбеђење, изнајмљивање 

навиогационих система, пружање упутстава о вожњи 

у сврху путовања, паковање поклона, изнајмљивање 

трактора, прикупљање рециклираних производа 

[транспорт], изнајмљивање електричних винских 

подрума [фрижидера], допуњавање банкомата 

готовином, услуге заједничког коришћења, 

аутомобила [кар шеринг], допуњавање аутомата за 

продају, складиштење пртљага, уговарање услуга 

путничког превоза за друге коришћењем мрежне 

апликације, пилотирање цивилних дронова, 

организовање путних виза и путних докумената за 

особе које путују у иностранство, услуге 

царпоолинга [дељење превоза].  

40  стругање, абразија, обрада кинематографских 

филмова, прочишћавање ваздуха, магнетизација, 

завршна обрада текстила, завршна обрада папира, 

посребривање, избељивање тканина, обрада дрвета, 

порубљивање одеће, лемљење, шивење женске одеће 

по мери, облагање кадмијумом, поступак трајног 

пеглања тканина, печење грнчарије, бојење обуће, 
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хромирање, облагање металом [метализација], 

бојење коже, обрада крзна, сечење тканина, 

штампање узорака, развијање фотографских 

филмова, позлаћивање, обрада воде, електролиза, 

калаисање, моделирање крзна по наруџбини, ковачке 

услуге, заштита крзна од мољаца, млевење, гњечење 

воћа, димљење хране, галванизација, гравирање, 

импрегнација одеће, водоотпорна обрада тканина, 

обрада тканина да буду отпорне на ватру, прерада 

одеће за отпрорност на ватру, обрада текстила за 

отпрорност на ватру, обрада одеће против гужвања, 

обрађивање вуне, ламинирање, брушење, 

обрађивање метала, каљење метала, млевење 

брашна, никловање, ткачке услуге, обрада коже, 

полирање брусилицом, књиговезачке услуге, обрада 

дрвета [услуге пилане], седларске услуге, 

тестерисање [услуге пилана], кројачке услуге, 

штаљење, препарирање животиња, услуге фарбања, 

бојење текстила, обрада тканина, обрада текстила, 

заштита текстила од мољаца, бојење тка нина, обрада 

папира, дување стакла, везење, обрађивање коже, 

третман бојења стакла површинским премазивањем, 

конзервисање намирница и пића, сеча и обрада 

стабала, прерада отпада и ђубрета, претходно 

скупљање тканине, поступак за постизање сјаја 

крзна, постављање крзна сатеном, бојење крзна, 

дезодорисање ваздуха, освежавање ваздуха, 

склапање материјала по наруџбини за друге, 

урамљивање уметничких дела, позлата, ласерско 

гравирање, пружање информација које се односе на 

обраду материјала, брушење оптичког стакла, 

штампање фотографија, фотогравура, прерада нафте, 

јорганџијске услуге, услуге пречишћавања, клање 

животиња, завршна обрада љуштењем, прерада 

отпада [трансформација], преправка одеће, услуге 

прављења котлова, ливење метала, вулканизација 

[обрађивање материјала], услуге зубних техничара, 

производња енергије, издавање генератора, 

уништавање отпада и ђубрета, спаљивање отпада и 

ђубрета, услуге одвајања боја, резање кључева, 

деконтаминација опасних материјала, литографско 

штампање, штампање, изнајмљивање машина за 

плетење, офсет штампање, услуге фотокомпозиције, 

штампање на свили, сортирање отпада и материјала 

за рециклажу [прерада], замрзавање хране, 

изнајмљивање уређаја за климатизацију, 

изнајмљивање уређаја за грејање, ваљање тканине, 

услуге криопрезервације, услуге пескарења, 

изнајмљивање котлова, рециклирање [рециклажа 

отпада], услуге варења, бојење аутомобилских 

стакала, услуга зо штампања за друге, производња 

пива за друге, услужна производња хлеба, 

пастеризација хране и пића, прављење вина за друге, 

консултантске услуге у области винарства.  

42  хемијске анализе, анализе за експлоатацију 

нафтних поља, архитектонске услуге, бактериолошка 

испитивања, услуге из области хемије, хемијска 

испитивања, саветовање из области архитектуре, 

грађевинско пројектовање, технолошка 

истраживања, испитивање нафтних извора, 

истраживања из области козметике, дизајн 

енгеријера [уређење унутрашњег простора], услуге 

индустријског дизајна, услуге дизајнирања паковања, 

испитивање материјала, вођење студија техничког 

пројектовања, геолошке експертизе, испитивање 

нафтних поља, инжењерске услуге, временска 

прогноза, геодетско мерење, изнајмљивање 

рачунара, рачунарско програмирање, истраживање 

нафте, истраживања из области физике, истраживања 

из области механике, тестирање текстила, геолошка 

испитивања терена, геолошка истраживања, 

утврђивање аутентичности, уметничких дела; 

калибрација [мерење], дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера, дизајнирање одеће, графички дизајн, 

контрола квалитета, изнајмљивање рачунарског 

софтвера, истраживање и развој нових производа за 

друге, стилизација [индустријски дизајн], подводна 

истраживања, поновно успостављање рачунарских 

података, одржавање рачунарског софтвера, анализе 

рачуна рских система, биолошка истраживања, 

урбанистичко планирање, мерење земљишта, 

дизајнирање рачуна рских система, тестирање 

исправности возила, 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 сервера, 

заштита од рачунарских вируса, саветовање у вези са 

штедњом енергије, истраживање у области заштите 

животне средине, обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету 

дигитализација докумената[скенирање], анализа 

рукописа [графологија], пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника, оцењивање квалитета 

непосеченог, дрвета, процењивање квалитета вуне, 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом, анализа воде, услуге научних 

лабораторија, енергетска ревизија, саветовање о 

изради веб сајтова, софтвер у виду сервиса [SaaS], 

саветовање у вези информационих технологија, 

научна истраживања, сервер хостинг, клиничка 

испитивања, чување резервне копије података ван 

мреже, електронско похрањивање података, пружање 

информација о рачунарским технологијама и 

програмирању путем веб-сајта, картографске услуге, 
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рачунарство у облаку, услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга , 

саветодавне услуге из области технологије, 

саветодавне услуге из области, комјутерске 

технологије, саветодавне услуге из области 

телекомуникационе технологије, временска 

прогноза, саветовање о сигурности рачунара, писање 

текстова о техници, унутрашњи дизајн, откључавање 

[декодирање] мобилних телефона, 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, изнајмљивање 

бројила за евидентирање потрошње енергије, услуге 

аутентификације корисника помоћу технологије за 

трансакције е-трговине, услуге аутентификације 

корисника помоћу технологије јединственог 

пријављивања за софтверске апликације на мрежи.  

44  узгој животиња, уређивање вртова, услуге јавних 

купатила за хигијенске сврхе, услуге турских 

купатила, услуге салона лепоте, услуге медицинских 

клиника, киропрактика, услуге фризерских салона, 

израда венаца, услуге центара за рехабилитацију, 

болничке услуге, здравствена нега, хортикултура, 

баштованство, изнајмљивање опреме за 

пољопривреду, масажа, медицинска помоћ, 

оптичарске услуге, услуге расадника, физикална 

терапија, физиотерапија, услуге санаторијума, 

ветеринарска помоћ, зубарске услуге, услуге кућне 

неге, ваздушно и површинско прскање ђубривима и 

другим пољопривредним хемикалијама, услуге неге 

животиња, услуге банке крви, аранжирање цвећа, 

услуге установа за тешко оболеле, уређивање 

травњака, маникирање, услуге бабица, услуге 

неговања болесника, фармацеутски савети, 

пластична хирургија, орезивање дрвећа, уништавање 

штеточина за пољопривреду, акваклутура, 

хортикултуру и шумарство, уништавање корова, нега 

кућних љубимаца, имплантација косе, услуге 

психолога, изнајмљивање санитарних инсталација, 

услуге ароматерапије, услуге вештачке оплодње, 

рехабилитација пацијената за болести зависности, 

услуге оплодње ин витро, тетовирање - услуге 

тетоваже, услуге телемедицине, пејзажна 

архитектура, услуге сауне, услуге соларијума, 

бањске услуге, услуге визажисте, фармацеутске 

услуге припремања лекова према рецепту, 

терапеутске услуге, сађење дрвећа ради смањења 

емисије угљеника, услуге аквакултуре, 

изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге алтернатнивне 

медицине, говорна терапија, услуге саветовања о 

здрављу, депилирање воском, ортодонтске услуге, 

медицински савети за особе са инвалидитетом, 

пирсинг тела, услуге пошумљавања, палиативна 

нега, услуге центара за опоравак, услуге сузбијања 

штеточина у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству, услуге банке људског 

ткива, изнајмљивање животиња за потребе 

баштованства, изнајмљивање кошница за пчеле, 

услуге терапије уз помоћ животиња, услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије, 

медицински скрининг, виноградарске услуге, 

консултантске услуге у области виноградарства, нега 

код куће у посети, изнајмљивање апарата за 

обликовање косе, гајење биљака.  
 

(210) Ж- 2020-2335 (220) 31.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) CHINA CIVIL ENGINERING 

CONSTRUCTION CORPORATION , 4 Beifengwo, 

Peking, CN 

(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 28.03.00  

(511) 6  челик, прерађен или полупрерађен, легуре 

челика, челик у тракама, челик у колутовима, 

челична жица, ливени челик, челични јарболи, 

ролетне од челика, челичне плоче, цеви од челика, 

челичне цеви, машински метални причвршћивач 

ремења, скретнице железничке пруге, железничке 

скретнице, млазнице [распршивачи] од метала, никал 

сребро, алуминијум, бронза, алуминијумска жица, 

везне плоче, анкерне плоче, металне млазнице, кваке 

са резом од метала, катарке од метала, стубови, 

мотке од метала, замке за дивље животиње, споне од 

метала за управљање теретом, амови од метала за 

манипулисање теретом, подупирачи, споне од метала 

за манипулисање теретом, запреге од метала за 

манипулисање теретом, анти-фрикциони метал, 

против трења, метални штитници дрвећа, касице за 

новац [металне или неметалне], сребрни лем, 

посребрене легуре калаја, материјали за ојачавање, 

од метала, за бетон, сигурносне касе [металне или 

неметалне], сефови [метални или неметални], 

метални заустављачи [стопери] за прозоре, метални 

граничници за заустављање врата, подлошке од 

метала, заптивни прстенови од метала, прстенови од 

метала, металне шарке за велика врата, подне 

плочице од метала, бодљикава жица, шипке за 

металне ограде, берилијум, ланци за стоку, наковњи, 
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бели метал, оклопна заштита од метала, блиндирање 

металом, затварачи за кутије од метала, завртњи од 

метала, боце [метални контејнери] за сабијени гас 

или течни ваздух, идентификационе наруквице од 

метала, гвоздене плоче, легуре за лемљење, ободи, 

бандажи од метала [заптивне затеге, венци или 

спојке], споменици од бронзе за гробове, бронза за 

надгробне плоче, уметничка дела од бронзе, каблови 

за жичану железницу, обручи, карике, од метала за 

конопце, спојнице за каблове од метала, 

неелектричне, спојнице каблова од метала, 

неелектричне, кадмиум, метални катанци, осим 

електронских, подметачи, прстенови од метала за 

штапове за ходање, контејнери од метала за 

складиштење киселина, сигурносне касе за готовину, 

келтијум [хафнијум], хафнијум [келтијум], ланци од 

метала*, сигурносни ланци од метала, спојнице, 

карике од метала за ланце, рамови за грађевинарство 

од метала, металне прозорске ременице, металне 

ременице за прозорске оквире, цеви од метала за 

инсталације централног грејања, цеви од метала за 

инсталације за централно грејање, ексери за 

потковице, клинови од метала, хром, хромирано 

гвожђе, руда хрома, расцепке, клинови, од метала, 

метални кључеви, ексери, ексери [тапетарски], 

тапетарски ексери, без главе, типлови од метала, 

кобалт [сирови], материјал за железнице пруге од 

метала, метални стубови за грађевинарство, цеви за 

воду од метала, прстенови, обручи [метална роба], 

конзерве, кутије од метала за чување ствари, 

контејнери од метала [складишни, транспортни], 

заштитне шине, браници, за железничке пруге од 

метала, хладни калупи [ливачки], наковњи, кровни 

опшиви од лима, метална колена за цеви, врата од 

метала, метални носачи за траке, крампони од 

метала, куке за подуђе, резе за прозорске оквире, 

куке [метална роба], окови за прозоре, жице од 

обичних метала, бакар, непрерађен или 

полупрерађен, бакарни прстенови, колутови, облоге 

од метала, контејнери од метала за компримовани гас 

или течни ваздух, стругачи блата са обуће, одводне 

цеви од метала, гвожђе, сирово или полупрерађено, 

шинске спојнице, шрафови од метала, амбалажа од 

лима, поштански сандучићи од метала, звона на 

вратима, метална [неелектрична], мамузе, металне 

ограде за грађевинарство, степениште од метала, 

метални затварачи за прозоре, цеви од метала, шине 

од метала, делови од метала за прозоре, гвоздене 

траке, гвоздени обручи, гвоздена жица, ливено 

гвожђе, непрерађено и~и полупрерађено, гвоздена 

руда, метални затварачи врата неелектрични, 

затварачи врата од метала [неелектрични], 

молибденово гвожђе, силиконско гвожђе, 

титанијумско гвожђе, феротитанијум, волфрамово 

гвожђе, делови од метала за грађевине, игле 

[гвожђарске], прстенасти завртњи, браве од метала, 

осим електричних, галенит [сулфид слова, руда], 

оловни поклопци, германијум, показивачи ветра од 

метала, ветрокази од метала, дерезе [крампони за 

пењање], калупи за лед, од метала, млазнице за 

подмазивање, роштиљи од метала, металне решетке, 

опруге за браве, индиум, амблеми за возила, 

метални, жалузине од метала, месинг, кован или 

полукован, спољни застори од метала, платформе за 

лансирање ракета, металне, летве од метала, опиљци 

од метала, греде од метала [делови степеништа], 

Лимонит, полуге од обичних метала, греде над 

вратима и прозорима, металне, точкићи за кревете од 

метала, кваке од метала, блумови [металуршки], 

магнезијум, преносиве грађевине [конструкције], 

металне, карике од метала за кваке, метални муфови 

за цеви, манган, платформе од метала за претовар 

робе, транспортне плоче од метала, мердевине 

[металне], метални тремови, стрехе [конструкције], 

звекири за врата метални, лисице, обичан метал, 

непрерађен или полупрерађен, руде метала, жичана 

тканина, жичана газа, самозапаљиви метали у 

нуклеарним реакторима [пирофорни метали], 

точкићи од метала за намештај, потпорни стубови од 

метала, стубови од метала, молибден, споменици од 

метала, куке за стеге од метала, металне зидне оплате 

за грађевинарство, никл, ниобијум, опшиви од 

метала за грађевине, кућни бројеви од метала, 

несветлећи, капци, затварачи, од метала, палисаде од 

метала, корпе од метала, сигналне табле од метала, 

несветлеће и немеханичке, металне зидне облоге за 

грађевинарство, куке за одећу од метала, метална 

клизалишта [конструкције], резе за браве, греде од 

метала, опруге [метална роба], металне ременице 

[који нису за машине], кочићи за шаторе од метала, 

плафони од метала, подови од метала, металне 

облоге за грађевинарство, скретнице [железничке], 

црепови од метала, олово, непрерађено или 

полупрерађено, даске за скокове у воду, металне, 

рукохвати на вратима, метални, закивци од метала, 

капије од метала, плоче за врата, металне, резе за 

врата, металне, метални прстенови за кључеве, 

телефонски стубови од метала, цинк, металне носеће 

греде, металне греде, пролазне капије обртне, рампе 

за пролаз, постоља, платформе, прерађене, од метала, 

гвожђарија* [ситна метална роба], ситна метална 

роба, метални знаци за путеве, несветлећи и 

немеханички, металне спојнице за цеви, носачи 

каблова [везе за затезање], контејнери за паковање од 

метала, танкови, метални, резервоари од метал, 

прагови од метала, знаци од метала, несветлећи и 

немеханички, стаклене баште од метала, преносиве, 

браве за возила од метала, клапне од метала, силоси, 

метални, звона за животиње, звона, жица за лемљење 

од метала, вентил и од метала, који нису делови 

машина, статуе од обичних метала, железнички 

прагови од метала, железничке везе од метала, 
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тантал [метал], вијци [равни], наковњи [преноси ВИ], 

затезачи, тита н, кровне конструкције од метала, 

томбак, гробнице од метала, окретне рампе [обрна 

враташца], метална, решетке од метала, металне 

украсне решетке, тунгстен, цеваста роба од метала, 

ванадијум, крилни прозори од метала, заптивне 

карике од метала, метални кавези за птице 

[конструкције], цирконијум, лопте од челика, 

грађевински челик, металне арматуре за цеви са 

компримованим ваздухом, жице од легура обичних 

метала [изузев жица за осигураче], легуре од 

обичних метала, алуминијумска фолија, стубови од 

метала за усидрење, пливајући докови од метала за 

сидрење чамаца, сидра [котве], ламперија од метала, 

појачани материјали од метала за цеви, појачани 

материјали од метала за грађевине, металне арматуре 

за машинско ремење, уметничка дела од обичних 

метала, корита од метала за мешање малтера, кадице 

за птице [конструкције] од метала, упозоравајуће 

ознаке од метала, несветлеће, носачи гвоздених трака 

[затезачи], ремени и појасеви од метала за везивање, 

траке за увијање и спајање од метала, нити од метала 

за везивање, бачве од метала, обручи за бурад од 

метала, бурад од метала, базени за пливање 

[конструкције] од метала, грађевински материјали од 

метала, металне оплате за бетон, метални сталци за 

паркирање бицикла, блокови за поплочавање од 

метала, кутије од обичног метала, запушачи од 

метала, затварачи од метала, копче од обичних 

метала, затварачи за флаше, метални, затварачи за 

боце од метала, дугмад од метала, шипке за варење 

од метала, шипке од метала за лемљење и 

заваривање, шипке од метала за заваривање, ремење 

од метала за пренос терета, ремење од метала за 

ношење терета, ужад од метала за пренос терета, 

бисте од обичних метала, кабине од метала, металне 

кабине за бојење распршивањем, металне коморе за 

бојење распршивањем, каблови од метала, 

неелектрични, металне спојнице за причвршћивање 

цеви, металне карике за цеви и каблове, шрафови за 

везивање каблова, од метала, рамо ви за прозоре од 

метала, рамови за стаклене баште од метала, 

платформе за стајање од метала, облоге за димњаке 

од метала, везивне нити од метала за употребу у 

пољопривреди, метални отварачи врата, 

неелектрични, плочице од метала за грађевинарство, 

металне подне плочице, гробнице од метала, метални 

делови за сандуке, [погребну опрему], платформе за 

утовар од метала, утоварне металне шипке за 

железничке вагоне, шарке од метала, оквири 

грађевинских конструкција од метала, рамови, 

кућишта, за врата од метала, оквири врата од метал, 

метални материјали за жичану железницу, успињаче, 

поклопци за димњаке од метала, кровни олуци од 

метала, сифони [вентили] од метала, преграде од 

метала, црева од метала за нафтне бушотине, 

контејнери, цистерне од метала за, течна горива, 

грађевине од метала, плутајући контејнери од 

метала, бове, ужад од метала, украсне лајсне у 

грађевинарству, металне, метални калупи за украсне 

лајсне у, грађевинарству, гвоздени профили од 

метала, прозори од метала, окови за врата, клизачи за 

врата од метала, поклопци шахтова од метала, 

кровни покривачи од метала, металне куке за кров не 

покриваче од шкриљаца, куке од метала за вешалице 

за одећу, бакарна жица, неизолована, бачве од 

метала, газишта за степенице, метална, металне цеви 

за олуке, калемови од метала, немеханички, за 

намотавање савитљивих црева, фиксирани држачи за 

пешкире, метални, вентили за цеви за воду, од 

метала, скеле од метала, мердевине, металне, 

покретне степенице, металне, за укрцавање путника, 

спојнице од метала, матице за шрафове, металне, 

метални стубови за водове електричне енергије, 

металне бандере за електричне водове, рачвасте цеви 

од метала, металне ограде за гробнице, ограде од 

метала, калеми од метала за намотавање, 

немеханички, за еластична црева, плоче са 

натписима, металне, подупирачи од метала, калај, 

бели лим, листови калаја, калајна фолија, листови и 

плоче од метала, бравице од метала за торбе, делови 

од метала за намештај, грађевински метални панели, 

фигурине од обичних метала, статуете од обичних 

метала, носачи за металне траке [затезне везе], 

ливачки калупи, од метала, металне надгробне плоче, 

метални надгробни споменици, плоче за надгробне 

споменике од метала, надгробни стећци, споменици 

од метала, меморијалне плоче од метала, металне 

решетке за жар на пећима, постоља за бурад од 

метала, делови од метала за кревете, делови за врата 

од метала, затварачи од метала за посуде, везива за 

снопље од метала, ограде, од метала, за заштиту од, 

судара на путевима, канте од метала, ковчези од 

метала, индентификационе плочице од метала, 

металне плочице са именом, регистарске таблице од 

метала, регистарске табле од метала, 

металокерамика, металне славине за бурад, огласне 

табле од метала, бове за сидрење од метала, 

димњаци, од метала, металне цеви за димњаке, 

метални цевоводи за инсталацију за вентилацију и 

климатизацију, фолије за паковање и завијање од 

метала, златни лем, левци од метала, немеханички, 

бројеви и слова, од обичних метала, изузев 

штампаних, разводници за цевоводе, метални, 

цевоводи под притиском, метални, телефонске 

кабине од метала, телефонске говорнице од метала, 

металне кутије за алат, празне, сандуци за алат, од 

метала, празни, кућице за пилиће, од метала, стезачи 

и споне за точкове [капице], жичано уже, метални 

комарници, метални клинови, метална постоља за 

огревно дрво у камину, металне направе за одбијање 

птица које се покрећу помоћу ветра, метални кавези 
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за дивље животиње, метали у прашкастом облику*, 

ватростални метални грађевински материјали, 

сенице у баштама [конструкције] од метала, металне 

штале, метални свињци, металне монтажне куће, 

метални послужавници, метални улични одводи, 

метални навојни затварачи за флаше, метални 

механизми за отварање прозора, неелектрични, 

метални механизми за затварање прозора, 

неелектрични, зидне плочице од метала, металне 

плоче за поплочавање, металне плоче за 

грађевинарство, степеник-столице од метала, 

метални кровови са уграђеним фотонапонским 

ћелијама, блиндирана метална врата, метални 

рукохвати за каду, метални дозатори за врећице за 

псећи измет, фиксни, метали у облику фолије или 

праха за зд штампаче, метални граничници за 

прозорске оквире, метални граничници за врата, 

метални црепови, металне балустраде, металне 

оплате за грађење, топло ваљане челичне шипке, 

светле челичне шипке, огољене металне шипке, суве 

и полиране металне шипке, метални држачи ташни, 

метални носачи за намештај, металне етикете, 

метални канистери, метални штапови за подупирање, 

биљака и дрвећа, јарболи за заставе [конструкције], 

од метала, металне копче за затварање торби, 

метални клинови за ципеле, метални типлови за 

ципеле, сефови, електронски, хармоника врата од 

метала, украсне лајсне од метала за, грађевинарство, 

украсне металне лајсне за, грађевинарство, метални 

оквири ками на [полице над камином], металне 

рампе за возила, распећа од обичног метала, која, 

нису накит, свинг врата од метала, посуде за одвод 

уља, од метала, ручна копља за заставе, од метала, 

чепови од метала, хармониника врата од метала, 

металне решетке за камин, металне звучно изолиране 

кабине, преносиве, акустичне плоче од метала.  

19  неметални рекламни стубови, алабастер стакло, 

алабастер, азбестни цемент, азбестни малтер, 

шкриљевци, кровни шкриљац, прах од шкриљца, 

слеме крова, спој кровних равни, сребрни песак, 

грнчарска глина, ватростална опека, асфалт, 

асфалтни плочници, дрвене летвице за облагање, 

балустраде, неметалне, битумен, катранисане траке, 

за грађевинарство, колибе, бараке, сајамске кућице, 

кровна шиндра, преклопна врата, која нису од 

метала, бетон, бетонски грађевински елементи, 

битуменски производи за грађевине, дрво, 

полупрерађено, дрвна грађа, шперплоча, прерађено 

дрво, дрво за израду кућних потрепштина, стругана 

дрвна грађа, дрвене подлоге за поплочавање, дрво за 

фурнир, фурнири, фурнирано дрво, дрвени панели, 

цемент, смола, цигле, земља за цигле, везивни агенси 

за производњу брикета, телефонске кабине, 

неметалне, неметалне телефонске кабине, кесони за 

грађевинске радове под водом, кречни камен, кровни 

олуци, неметални, грађевински картон, картон за 

грађевинарство, картон превучен битуменом за 

грађевинарство, грог [ватростални материјал], 

шамот, оквири камина [полице над камином], 

неметални, оквири грађевинских конструкција, 

неметални, , материјали за прављење и заштиту 

путева, креч, малтер за грађевине, редак малтер, 

малтер, димњаци, неметални, цементни премази за 

заштиту од ватре, цементне плоче, цементни 

стубови, греде, шкриљац, преграде, неметалне, 

грађевине, неметалне, грађевински папир, 

грађевинско стакло, украсни рељефни венци за 

грађевине, неметални, калупи за украсне рељефне 

венце, неметални, калупи за украсне лајсне, 

неметални, кровни опшиви за избацивање воде, 

неметални, угаони профили, неметални, прозори, 

неметални, врата, неметална, поклопци шахтова, 

неметални, кровни покривачи, неметални, сирова 

креда, кварц, газишта за степенице, неметална, 

одводне цеви, неметалне, цеви за воду, неметалне, 

вентили за цевоводе, не од метала или пластике, 

скеле, неметалне, стубови за електричне водове, 

неметални, бандере за електричне водове, неметални, 

рачвасте цеви, неметалне, ограде за гробове и 

споменике, неметалне, битуменске облоге, премази 

за кровове, неметалне греде, греде, неметалне, 

свињци, неметални, штале, неметалне, подупирачи, 

неметални, надгробне плоче, неметалне, 

меморијалне плоче, неметалне, филц за 

грађевинарство, ливачки калупи, неметални, цемент 

за пећи, цемент за високе пећи, камен, стакло 

[прозорско] за грађевинарство, глина, катран каменог 

угља, гранит, шљунак, пешчар за грађевинарство, 

цеви од пешчаника, гипс [грађевински материјал], 

жалузине, неметалне, шљака [грађевински 

материјал], клинкер шљунак, паркетне подне даске, 

спољне ролетне, не од метала и текстил а, ракетне 

лансирне платформе, неметалне, летвице за 

малтерисање, неметалне, везивни материјал за 

поправку путева, пресована плута за грађевинарство, 

паркети, неметални састави [делови степеништа], 

греде изнад врата, које нису од метала, светлеће 

коцке за поплочавање, туцаник, макадам, споменици, 

неметални, магнезијумов цемент, преносиве 

грађевине [конструкције], неметалне, мермер, 

грануле стакла за обележавање путева, грануле 

стакла за маркирање путева, фолије и траке од 

синтетичких материјала за обележавање путева, 

стрехе [конструкције], неметалне, јарболи [стубови], 

неметални, дрво за бурад, мозаик за грађевинарство, 

профилисано дрво, калупи за грађевинарство, 

неметални, премази [грађевински материјали], 

неметалне зидне оплате, за грађевинарство, опшив за 

грађевине, неметални, оливин за грађевине, 

затварачи, који нису од метала, ограде од коља, 

неметалне, палисаде, неметалне, ограде, неметалне, 

прибоји, неметални, кочићи и стубови, који нису од 
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метала, сигналне табле, неметалне, које нису 

светлеће ни механичке, немталне облоге за зидове, за 

грађевинарство, клизалишта [конструкције], 

неметална, пречке за птице, грађевински камен, 

вештачки камен, шљака, надгробни споменици, туф 

[врста стене], предмети исклесани од камена, 

подови, неметални, плафони, неметални, дрвене 

даске за грађевинарство, облоге, неметалне, за 

грађевинарство, кровне плочи це, неметалне, даске за 

скакање у воду, неметалне, капије, неметалне, 

панели за врата, неметални, телеграфски стубови, 

неметални, кокошињци, неметални, попречне греде, 

које нису од метала, постоља, подијуми, прерађени, 

који нису од метала, зидани резервоари, материјали 

за облагање путева, прагови, симсови, неметални, 

трска, за грађевинарство, саобраћајни знаци, 

несветлећи, немеханички, неметални, знаци, 

неметални, који нису светлећи и механички, песак, 

осим ливачког песка, преносиве стакленебаште, који 

нису од метала, силицијум [кварц], силоси, 

неметални, статуе од камена, бетона или мермера, 

катран, теракота, кровови, неметални, гробови, 

неметални, сенице [конструкције], неметалне, 

железничке везе, споне, неметалне, прагови за 

железничке пруге, неметални, решетке, неметалне, 

решетке, неметалне, круте цеви, неметалне, за 

грађевинарство, прозорски рамови, неметални, 

изолационо стакло за грађевинарство, стакло за 

прозоре, које није прозорско стакло за возила, 

обојено стакло за прозоре, прозорско стакло за 

грађевинарство, птичји кавези [конструкције], 

неметални, гредице [столарија], ксилолит, 

пристанишни стубови, неметални, плутајући докови 

за усидрење чамаца, неметални, ламперија, 

неметална, акваријуми [конструкције], материјали за 

ојачавање, неметални, за грађевине, сигурносно 

стакло, уметничка дела од камена, бетона или 

мермера, кадице за птице [конструкције], неметалне, 

упозоравајуће ознаке, неметалне, несветлеће, базени 

за пливање [конструкције], неметалне, грађевински 

материјали неметални, конструкциони материјали, 

неметални, оплате, неметалне, за бетон, неметални 

сталци за паркирање бицикала, неметалне, блокови 

за поплочавање, неметални, табле дрвене пулпе, за 

грађевинарство, бисте од камена, бетона или 

мермера, кабине, неметалне, кабине за бојење 

распршивањем, неметалне, стубови, неметални, 

рамови за прозоре, неметални, рамови за врата, 

неметални, кућишта за врата, неметална, рамови за 

стаклена' баште, неметални, оквири за стаклене 

баште, неметални, кречњачки лапорац, заклони на 

димњацима, неметални, плочице, неметалне, за 

грађевине, плочице за подове, неметалне, гробнице, 

неметалне, лонци на димњацима, који нису од 

метала, продужни делови за оџаке, неметални, цеви 

димњака, неметалне, плоче за поплочавање, 

неметалне, канализационе цеви, неметалне, сифони 

[вентили], неметални и не од пластике, степеништа, 

неметална, грађевински неметални панели, фигурине 

од камена, бетона или мермера, статуете од камена, 

бетона или мермера, споменици, гробнице, 

неметалне, надгробни стећци, неметални, ограде 

против судара, сигуроносне, неметалне, за путеве, 

поштански сандучићи, зидани, иситњена пулпа 

шећерне трске [грађевински материјал], преградне 

цеви, неметалне, шљунак за акваријуме, песак за 

акваријуме, неметалне цеви за вентилационе и 

климатизационе инсталације, геотекстили, 

грађевински камен, ломљени винил за облагање 

фасада, комарник, заштитник од инсеката, 

неметални, кровишта, неметална, са уграђеним 

фотонапонским ћелијама, платформе, плутајуће 

површине, неметалне, ватростални грађевински 

материјали, неметални, монтажне куће [опрема], 

неметалне, порфир [камен], улични одводи, 

неметални, неметална обртна врата, рампе, 

надгробне плоче, неметалне, подне дрвене даске, 

подне плочице, неметалне, црепови, неметални, 

зидне плочице, неметалне, плоче, неметалне, за 

грађевинарство, горски кристал, блиндирана врата, 

неметална, емајлирано стакло, за грађевинарство, 

стубови, неметални, за грађевинарство, носачи, 

неметални, за грађевинарство, оплате, неметалне, за 

грађевинарство, пластични ивичњаци за травњаке, 

гумена лежишта за сеизмичку, изолација 

грађевинских објеката, оклопна заштита, неметална, 

блиндирање, неметално, јарболи за заставе 

[конструкције], неметални, свинг врата, неметална, 

хармоника врата, неметална, звучно изолиране 

кабине, преносиве, неметалне, акустичне плоче, 

неметалне.  

35  помоћ у пословном управљању, обавештења о 

пословима, рекламирање преко плаката, услуге 

агенција за увоз и извоз, услуге агенција за пружање 

пословних информација, анализе цена и трошкова, 

дистрибуција рекламног материјала, услуге 

фотокопирања, услуге агенција за запошљавање, 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, 

рачуноводство, вођење књига [књиговодство], 

израда извода са рачуна, ревизија пословања, 

пословно управљање и организационо саветовање, 

консултације у вези са избором особља, консултације 

у пословном управљању, дактилографске услуге, 

презентација робе, непосредно оглашавање путем 

поште, помоћ у пословном или индустријском 

управљању, ажурирање огласних материјала, 

дистрибуција узорака, стручне услуге о пословној 

ефикасности, услуге продаје путем лицитације, 

истраживање тржишта, пословне процене, пословна 

испитивања, изнајмљивање огласних материјала, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

објављивање рекламних текстова, оглашавање, 
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рекламирање, рекламирање на радију, пословна 

истраживања, услуге односа са јавношћу, 

стенографске услуге, рекламирање преко телевизије, 

преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге], уређивање излога, услуге рекламних 

агенција, саветодавне услуге у пословном 

управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција, маркетиншка 

истраживања, компјутерско управљање подацима, 

професионалне пословне консултације, економске 

прогнозе, организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе, пружање пословних информација, 

испитивање јавног мњења, припрема платних листи, 

проналажење особља, административне услуге за 

пресељење пословања предузећа, изнајмљивање 

огласног простора, промоција продаје за друге, 

секретарске услуге, обрачун пореза, услуге 

телефонског одговарања зa одсутне претплатнике, 

обрада текста, услуге претплате на новине за друге, 

рекламирање слањем наруџбеница, пословно 

управљање хотелима, пословно управљање за 

сценске уметнике, прикупљање информација у 

компјутерске базе података системација 

информација у компјутерским базама података 

организовање сајмова, издавање машина за 

фотокопирање, онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи, услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте] 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге изнајмљивање времена за рекламирање у свим 

средствима комуникације, услуге праћења штампе, 

изнајмљивање аутомата за продају, психолошко 

тестирање за избор запослених ,услуге поређења 

цена, презентација производа путем , средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

[центар за пружање савета потрошачима], 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица, административна обрада наруџбеница за 

куповину комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица, услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању], фактурисање, 

писање рекламних текстова, прикупљање 

статистичких података, услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора, 

организовање модних ревија у промотивне сврхе, 

производња рекламних филмова, пословно 

управљање за спортисте, маркетинг, услуге 

телемаркетинга, услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала, изнајмљивање продајних 

штандова, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику 

[рау рег click оглашавање], услуге посредовања у 

трговини пословно управљање за независне 

пружаоце услуга, преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података, 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте пружање пословних 

информација путем Интернет странице 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, развој концепта оглашавања, 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама, услуге пријављивања 

пореза, пословно управљање програмима 

рефундирања за друге, пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге, изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање], писање радних 

биографија за друге, индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања, 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом, услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге], услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови] 

управљање програмима лојалности потрошача, 

писање текстова за рекламне намене, регистровање 

писане комуникације и података, ажурирање и 

одржавање информација у регистрима, састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе, услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства, продукција програма телевизијске, продаје, 

продукција емисија телевизијске продаје, 

консултације о стратегији, комуникације у односима 

са јавношћу, консултације о стратегији, 

комуникације у рекламирању, преговарање о 

пословним уговорима за друге, промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, услуге 

праћења конкуренције, услуге праћења тржишта, 

финансијска ревизија, услуге онлајн малопродаје, 

дигиталне музике која се преузима са интернета, 

услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета, услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета, услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала, услуге 

пописивања поклона, циљни маркетинг, привремено 

пословно управљање, оглашавање на отвореном, 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија, административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда, 

маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге 

односа са медијима, услуге корпоративне 

комуникације, изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима, услуге 

комерцијалног лобирања, пружање корисничких 

рецензија у комерцијалне или рекламне сврхе, 
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пружање рангирања корисника у комерцијалне или 

рекламне сврхе, услуге телефонске централе, 

малопродајне услуге у вези са пекарским 

производима, профилисање потрошача у 

комерцијалне или маркетиншке сврхе, 

административне услуге за медицинске препоруке.  

36  осигурање од последица несрећног случаја, 

зајмови на рате, услуге актуара, изнајмљивање 

некретнина, посредовање на берзи, услуге кредитних 

агенција, услуге агенција за промет некретнина, 

посредовање у промету некретнина, услуге агенција 

за наплату дугова, посредовање у осигурању, 

финансијске услуге при царинском посредовању, 

услуге осигурања, банкарске услуге, процена 

некретнина, прикупљање прилога за добротворне 

фондове, инвестициони фондови, инвестирање 

капитала, услуге давања гаранције, услуге 

мењачница, издавање путничких чекова, услуге 

клиринга [финансије], клириншки послови 

[финансије], услуге чувања у сефовима, 

организовање новчаних прикупљања, финансирање 

зајмова, фискално процењивање, финансијске 

процене [осигурање, банкарство, некретнине], 

факторинг, фидуцијарни послови услуге 

повереништва, услуге финансирања, финансијско 

управљање, услуге залагаоница, управљање 

непокретностима, управљање стамбеним зградама, 

осигурање од пожара, најам апартмана, 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава, 

здравствено осигурање, поморско осигурање, 

банкарске хипотеке, услуге штедионица, 

финансирање лизинга, финансирање закупа, 

посредовање у промету са хартијама од вредности, 

осигурање живота, услуге агенција за изнајмљивање 

смештаја [станова], финансијске анализе, процена 

антиквитета [старина], процена уметничких дела, 

провера чекова, финансијске консултације, 

консултације о осигурању, обрада плаћања 

извршених кредитним картицама, обрада плаћања 

извршених платним картицама, електронски пренос 

средстава, финансијске информације, информације о 

осигурању, процена накита, процењивање накита, 

нумизматичка процена, убирање најамнине 

[станарине], процена поштанских марака, издавање 

вредносних бонова, депозити драгоцености, 

нотирање цена на берзи, издавање кредитних 

картица, издавање пословног простора 

[непокретности], услуге исплате пензија, 

финансијско спонзорисање, онлајн банкарство, 

услуге пословне ликвидације, финансијске, процена 

накнада штете [финансијска процена], обавештења о 

карбон кредитима, финансијска процена непосеченог 

дрвета, финанскијско вредновање непосеченог 

дрвета, финансијско процењивање вуне, финансијска 

процена вуне, позајмљивање уз заложно, обезбеђење, 

услуге фондова узајамне помоћи, услуге берзанског 

посредовања, услуге саветовања у вези са 

задуживањем, организовање финансирања за 

грађевинске пројекте, пружање информација о 

финансијама путем интернет, финансијско 

управљање исплатама надокнада за друге, 

инвестирање средстава, трговање акцијама и 

обвезницама, давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти, услуге 

јемства, изнајмљивање заједничких канцеларија за 

рад, финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда, финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији, 

финансијска истраживања, послови са некретнинама, 

електронски пренос виртуелних валута, финансијска 

процена имовине интелектуалне својине, припрема 

цитата за потребе процене трошкова, групно 

финансирање, услуге плаћања е-новчаником, 

финансијска размена виртуелне валуте.  

37  одржавање намештаја, поправка фотографских 

апарата, постављање и поправка електричних 

уређаја, постављање и поправка лифтова, 

постављање и поправка дизалица, лифтова, 

асфалтирање, одржавање и поправка моторних 

возила, одржавање и поправка авиона, чишћење 

унутрашњости зграда, прање рубља, чишћење и 

поправка котлова, одржавање и поправка горионика 

[пламеника], изнајмљивање булдожера, постављање, 

одржавање и оправљање канцеларијских машина и 

опреме, уградња и поправка противпожарних 

аларма, уградња и поправка противпровалних 

аларма, поправка тапацирунга, одржавање и 

поправка трезора, изнајмљивање грађевинске 

опреме, бродоградња, обнављање одеће, постављање 

и поправљање опреме за грејање, поправка обуће, 

чишћење димњака, одржавање и поправка сефова, 

постављање и поправка апарата за климатизацију, 

конструисање, конструисање подводних објеката, 

грађевински надзор, поправка одеће, одржавање, 

чишћење и поправка коже, постављање кухињске 

опреме, рушење грађевина, заштита од корозије, 

дезинфиковање, бојење и поправка натписа, 

конструисање и поправљање складишта, заштита 

грађевина од влаге, изоловање објеката, 

изнајмљивање машина за ископавање [багера], прање 

прозора, поправка и одржавање филмских 

пројектора, инсталирање и одржавање пећи, 

одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање 

возила, чишћење одеће, поправка часовника и 

сатова, изградња фабрика, постављање и поправка 

опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање 

возила, прање веша, прање, инсталирање, одржавање 

и поправка машина, зидарство, рестаурација 

намештаја, изградња пристанишних насипа, пеглање 

одеће, изградња и одржавање цевовода, постављање 

тапета на зидове, облагање тапетама, поправка 

кишобрана, оправка сунцобрана, тапацирање, 
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молерске услуге, спољне и унутрашње, глачање 

каменом пловућцем, малтерисање, 

водоинсталатерске услуге, полирање возила, 

поправка пумпи, изградња лука, пристаништа, 

протектирање гума, инсталирање и поправљање 

расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова, 

закивање, заштита возила од корозије, услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи], 

инсталирање и поправка телефона, одржавање 

возила, лакирање, чишћење возила, услуге поправке 

возила у квару, изнајмљивање машина за чишћење, 

уништавање [истребљење] штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству, монтирање скела, зидарске услуге, 

чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у 

вези са изградњом, информације у вези са 

поправкама, оштрење ножева, вађење руде, услуге 

вађења камена, каменолома, асфалтирање путева, 

пескирање [брушење], подводне поправке, чишћење 

зграда [спољних површина], вулканизација гума 

[поправка], бушење бунара, изградња сајамских 

штандова и продавница, инсталација, одржавање и 

поправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на 

електричним апаратима, рестаурација машина, 

мотора који су истрошени или делимично уништени, 

обнављање машина које су, истрошене или 

делимично уништене, изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме], изнајмљивање машина за 

чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге 

прављења вештачког снега, чишћење улица, 

поправка сигуроносних брава, рестаурација 

уметничких дела, рестаурација [поправка] музичких 

инструмената, уградња прозора и врата, одржавање 

базена за пливање, поновно пуњење тонера за 

штампаче, консултације о грађењу, столарске услуге, 

бушење нафтних или гасних бушотина, изнајмљивање 

одводних пумпи, изнајмљивање машина за прање веша, 

поправка електричних водова, пуњење батерија за 

возила, балансирање гума, звучно усаглашавање, 

штимовање музичких инструмената, полагање каблова, 

сгерилизација медицинских инструмената, услуге 

фракинга, услуге хидрауличког фрактурисања, услуге 

сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури И шумарству, 

изнајмљивање машина за прање судова, изнајмљивање 

машина за сушење судова, постављање комуналних 

објеката на градилиштима, услуге електричара, 

постављање и поправљање опреме за заштиту од 

поплава, чишћење снега, поновно пуњење кертриџа са 

мастилом, пуњење електричних возила, услуге 

домаћинства [услуге чишћења], услуге пуњења 

батерије мобилног телефона.  

39  пратња путника, снабдевање водом, ваздушни 

превоз, превоз амбулантним колима, услуге вуче 

возила у квару, изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, превоз излетничким 

бродовима, изнајмљивање чамаца, ледоломачке 

услуге, превоз камионом, спасавање бродова, услуге 

превоза робе тегљачем, превоз колицима на тегљење, 

железнички транспорт, изнајмљивање коња, 

испорука пошиљки, услуге ношења терета од стране 

носача, паковање робе, посредовање у вези са 

бродовима, организовање крстарења, услуге превоза 

за, туристичка разгледања, истовар терета, испорука 

робе, складиштење робе, дистрибуција воде, 

дистрибуција електричне енергије, управљање 

бранама канала, паркирање возила, складиштење, 

изнајмљивање складишта, трајектни превоз, речни 

превоз, бродски превоз робе, услуге комерцијалног 

превоза терета, изнајмљивање гаража, цевоводни 

транспорт, изнајмљивање простора за паркирање, 

изнајмљивање просторија за хлађење, изнајмљивање 

хладњача за храну, изнајмљивање возила, 

изнајмљивање путничких вагона, изнајмљивање 

теретних вагона, превоз намештаја, транспортне 

услуге, превоз бродом, организовање превоза за 

туристичка путовања, превоз путника, пилотирање, 

тегљење, подизање потопљених бродова, 

резервисање места за путовања, услуге спашавања 

[транспорт], такси превоз, трамвајски превоз, 

шпедиција, поморски превоз, превоз блиндираним 

колима, превоз туриста, превоз и складиштење 

отпада, превоз и складиштење смећа, селидбене 

услуге, складиштење чамаца, бродова, посредовање 

у услугама шпедиције, посредовање у превозу робе, 

посредовање у транспорту, услуге возача, курирске 

услуге [достава пошиљки или робе], пружање 

информација у вези са услугама складиштења, 

пружање информација о транспорту, изнајмљивање 

ронилачких звона, изнајмљивање ронилачких одела, 

изнајмљивање контејнера за складиштење, 

изнајмљивање пртљажника за кров на возилима, 

спасилачке операције [у транспорту], резервација 

превоза, путничке резервације, подводна спасавања, 

умотавање, амбалажирање, робе, достава порука 

[курирска служба], достава новина, достављање 

штампе, достава робе наручене поштом, испорука 

енергије, изнајмљивање тркачких аутомобила, 

изнајмљивање инвалидских колица, услуге лучких 

радника, физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената, лансирање 

сателита за друге, испорука цвећа, франкирање 

поште, информације о саобраћају, изнајмљивање 

замрзивача, услуге флаширања [пуњења боца], 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика], изнајмљивање ваздухоплова, превоз робе 

баржама, изнајмљивање путничких аутобуса, 

изнајмљивања мотора ваздухоплова, превоз 

драгоцености уз обезбеђење, изнајмљивање 

навиогационих система, пружање упутстава о вожњи 

у сврху путовања, паковање поклона, изнајмљивање 

трактора, прикупљање рециклираних производа 
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[транспорт], изнајмљивање електричних винских 

подрума [фрижидера], допуњавање банкомата 

готовином, услуге заједничког коришћења, 

аутомобила [кар шеринг], допуњавање аутомата за 

продају, складиштење пртљага, уговарање услуга 

путничког превоза за друге коришћењем мрежне 

апликације, пилотирање цивилних дронова, 

организовање путних виза и путних докумената за 

особе које путују у иностранство, услуге 

царпоолинга [дељење превоза].  

40  стругање, абразија, обрада кинематографских 

филмова, прочишћавање ваздуха, магнетизација, 

завршна обрада текстила, завршна обрада папира, 

посребривање, избељивање тканина, обрада дрвета, 

порубљивање одеће, лемљење, шивење женске одеће 

по мери, облагање кадмијумом, поступак трајног 

пеглања тканина, печење грнчарије, бојење обуће, 

хромирање, облагање металом [метализација], 

бојење коже, обрада крзна, сечење тканина, 

штампање узорака, развијање фотографских 

филмова, позлаћивање, обрада воде, електролиза, 

калаисање, моделирање крзна по наруџбини, ковачке 

услуге, заштита крзна од мољаца, млевење, гњечење 

воћа, димљење хране, галванизација, гравирање, 

импрегнација одеће, водоотпорна обрада тканина, 

обрада тканина да буду отпорне на ватру, прерада 

одеће за отпрорност на ватру, обрада текстила за 

отпрорност на ватру, обрада одеће против гужвања, 

обрађивање вуне, ламинирање, брушење, 

обрађивање метала, каљење метала, млевење 

брашна, никловање, ткачке услуге, обрада коже, 

полирање брусилицом, књиговезачке услуге, обрада 

дрвета [услуге пилане], седларске услуге, 

тестерисање [услуге пилана], кројачке услуге, 

штаљење, препарирање животиња, услуге фарбања, 

бојење текстила, обрада тканина, обрада текстила, 

заштита текстила од мољаца, бојење тка нина, обрада 

папира, дување стакла, везење, обрађивање коже, 

третман бојења стакла површинским премазивањем, 

конзервисање намирница и пића, сеча и обрада 

стабала, прерада отпада и ђубрета, претходно 

скупљање тканине, поступак за постизање сјаја 

крзна, постављање крзна сатеном, бојење крзна, 

дезодорисање ваздуха, освежавање ваздуха, 

склапање материјала по наруџбини за друге, 

урамљивање уметничких дела, позлата, ласерско 

гравирање, пружање информација које се односе на 

обраду материјала, брушење оптичког стакла, 

штампање фотографија, фотогравура, прерада нафте, 

јорганџијске услуге, услуге пречишћавања, клање 

животиња, завршна обрада љуштењем, прерада 

отпада [трансформација], преправка одеће, услуге 

прављења котлова, ливење метала, вулканизација 

[обрађивање материјала], услуге зубних техничара, 

производња енергије, издавање генератора, 

уништавање отпада и ђубрета, спаљивање отпада и 

ђубрета, услуге одвајања боја, резање кључева, 

деконтаминација опасних материјала, литографско 

штампање, штампање, изнајмљивање машина за 

плетење, офсет штампање, услуге фотокомпозиције, 

штампање на свили, сортирање отпада и материјала 

за рециклажу [прерада], замрзавање хране, 

изнајмљивање уређаја за климатизацију, 

изнајмљивање уређаја за грејање, ваљање тканине, 

услуге криопрезервације, услуге пескарења, 

изнајмљивање котлова, рециклирање [рециклажа 

отпада], услуге варења, бојење аутомобилских 

стакала, услуга зо штампања за друге, производња 

пива за друге, услужна производња хлеба, 

пастеризација хране и пића, прављење вина за друге, 

консултантске услуге у области винарства.  

42  хемијске анализе, анализе за експлоатацију 

нафтних поља, архитектонске услуге, бактериолошка 

испитивања, услуге из области хемије, хемијска 

испитивања, саветовање из области архитектуре, 

грађевинско пројектовање, технолошка 

истраживања, испитивање нафтних извора, 

истраживања из области козметике, дизајн 

енгеријера [уређење унутрашњег простора], услуге 

индустријског дизајна, услуге дизајнирања паковања, 

испитивање материјала, вођење студија техничког 

пројектовања, геолошке експертизе, испитивање 

нафтних поља, инжењерске услуге, временска 

прогноза, геодетско мерење, изнајмљивање 

рачунара, рачунарско програмирање, истраживање 

нафте, истраживања из области физике, истраживања 

из области механике, тестирање текстила, геолошка 

испитивања терена, геолошка истраживања, 

утврђивање аутентичности, уметничких дела; 

калибрација [мерење], дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера, дизајнирање одеће, графички дизајн, 

контрола квалитета, изнајмљивање рачунарског 

софтвера, истраживање и развој нових производа за 

друге, стилизација [индустријски дизајн], подводна 

истраживања, поновно успостављање рачунарских 

података, одржавање рачунарског софтвера, анализе 

рачуна рских система, биолошка истраживања, 

урбанистичко планирање, мерење земљишта, 

дизајнирање рачуна рских система, тестирање 

исправности возила, 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 сервера, 

заштита од рачунарских вируса, саветовање у вези са 

штедњом енергије, истраживање у области заштите 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/3a 

Intellectual Property Gazette  2021/3a 

54 ЗИС / RS / IPO 

 

животне средине, обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету 

дигитализација докумената[скенирање], анализа 

рукописа [графологија], пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника, оцењивање квалитета 

непосеченог, дрвета, процењивање квалитета вуне, 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом, анализа воде, услуге научних 

лабораторија, енергетска ревизија, саветовање о 

изради веб сајтова, софтвер у виду сервиса [SaaS], 

саветовање у вези информационих технологија, 

научна истраживања, сервер хостинг, клиничка 

испитивања, чување резервне копије података ван 

мреже, електронско похрањивање података, пружање 

информација о рачунарским технологијама и 

програмирању путем веб-сајта, картографске услуге, 

рачунарство у облаку, услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга , 

саветодавне услуге из области технологије, 

саветодавне услуге из области, комјутерске 

технологије, саветодавне услуге из области 

телекомуникационе технологије, временска 

прогноза, саветовање о сигурности рачунара, писање 

текстова о техници, унутрашњи дизајн, откључавање 

[декодирање] мобилних телефона, 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, изнајмљивање 

бројила за евидентирање потрошње енергије, услуге 

аутентификације корисника помоћу технологије за 

трансакције е-трговине, услуге аутентификације 

корисника помоћу технологије јединственог 

пријављивања за софтверске апликације на мрежи.  

44  узгој животиња, уређивање вртова, услуге јавних 

купатила за хигијенске сврхе, услуге турских 

купатила, услуге салона лепоте, услуге медицинских 

клиника, киропрактика, услуге фризерских салона, 

израда венаца, услуге центара за рехабилитацију, 

болничке услуге, здравствена нега, хортикултура, 

баштованство, изнајмљивање опреме за 

пољопривреду, масажа, медицинска помоћ, 

оптичарске услуге, услуге расадника, физикална 

терапија, физиотерапија, услуге санаторијума, 

ветеринарска помоћ, зубарске услуге, услуге кућне 

неге, ваздушно и површинско прскање ђубривима и 

другим пољопривредним хемикалијама, услуге неге 

животиња, услуге банке крви, аранжирање цвећа, 

услуге установа за тешко оболеле, уређивање 

травњака, маникирање, услуге бабица, услуге 

неговања болесника, фармацеутски савети, 

пластична хирургија, орезивање дрвећа, уништавање 

штеточина за пољопривреду, акваклутура, 

хортикултуру и шумарство, уништавање корова, нега 

кућних љубимаца, имплантација косе, услуге 

психолога, изнајмљивање санитарних инсталација, 

услуге ароматерапије, услуге вештачке оплодње, 

рехабилитација пацијената за болести зависности, 

услуге оплодње ин витро, тетовирање - услуге 

тетоваже, услуге телемедицине, пејзажна 

архитектура, услуге сауне, услуге соларијума, 

бањске услуге, услуге визажисте, фармацеутске 

услуге припремања лекова према рецепту, 

терапеутске услуге, сађење дрвећа ради смањења 

емисије угљеника, услуге аквакултуре, 

изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге алтернатнивне 

медицине, говорна терапија, услуге саветовања о 

здрављу, депилирање воском, ортодонтске услуге, 

медицински савети за особе са инвалидитетом, 

пирсинг тела, услуге пошумљавања, палиативна 

нега, услуге центара за опоравак, услуге сузбијања 

штеточина у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству, услуге банке људског 

ткива, изнајмљивање животиња за потребе 

баштованства, изнајмљивање кошница за пчеле, 

услуге терапије уз помоћ животиња, услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије, 

медицински скрининг, виноградарске услуге, 

консултантске услуге у области виноградарства, нега 

код куће у посети, изнајмљивање апарата за 

обликовање косе, гајење биљака.  
 

(210) Ж- 2020-2339 (220) 31.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) DELFI KNJIŽARE DOO Beograd, Ресавска 

33, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 11.03.04; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21  

(511) 16  папир; огласни панои од папира или 

картона; бележнице, нотеси; документација 

(канцеларијска); слике (урамљене или неурамљене); 

оловке; периодичне публикације; улазнице; писане 

или цртане књиге; нотеси; каталози; папир за 

паковање; магазини (периодични).  

25  обућа; капе; панталоне; доњи веш; чарапе; одећа; 

комплети (одевни); сукње.  
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35  лепљење огласа; лепљење огласа (плаката); 

ширење рекламног садржаја; презентација робе; 

испорука узорака; издавање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање (рекламирање) путем 

радија телевизијске рекламе; уређивање излога; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; презентација производа у свим медијима 

(средствима комуникације) у сврху продаје на мало; 

савети за потрошаче (пружање комерцијалних савета 

и информација потрошачима); спонзори (тражење 

спонзора) маркетинг. 

43  услуге кафатерија.  
 

(210) Ж- 2020-2341 (220) 31.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Светлана Ражнатовић , Љутице Богдана 3, 

11000, Београд, RS 

(540) 

Svetlana Ražnatović-Ceca 

(511) 3  парфеми; тоалетне воде; парфеми и тоалетне 

воде; козметички лосиони; козметичке креме и 

лосиони; козметички лосиони за кожу; козметичке 

креме; сапун; шампони; лосиони за тело; лоси они за 

руке; лосиони за купање; козметички сетови.  

9  CD-I дискови [интерактивних компакт дискови]; 

CD јединице за рачунаре; DVD дискови са 

снимљеним музичким садржајем; DVD јединице; 

видео касете; видео-траке; видео филмови; 

дигитални уређаји за репродукцију звучног записа; 

дигитална музика која се може преузети; дигитална 

музика која се може преузети са МР3 интернет 

страница; дигитална музика која се може преузети са 

интернета.  

14  привесци за кључеве у облику плочица; привесци 

за кључеве од метала; привесци за кључеве од коже; 

привесци (накит); привесци за кључеве од вештачке 

коже; привесци за кључеве од неплеменитих метала.  

16  књиге; књиге са песмама или нотама; новине; 

плакати од папира; плакати од папира или картона; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; држачи списа; документа 

(канцеларијски прибор).  

25  одећа; обућа; капе; визир качкети (опрема за 

главу); мајице.  

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; рекламирање; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге 

рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у 

штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; рекламирање преко свих јавних 

средстава комуникације; услуге истраживања које се 

односе на рекламирање и маркетинг; промотивно 

рекламирање производа и услуга трећим лицима 

путем договора о спонзорству и договора о уступању 

лиценци у вези са домаћим и страним спортским, 

музичким и осталим догађајима из области културе; 

оглашавање на отвореном; непосредно оглашавање; 

директно оглашавање; филмско оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; оглашавање путем банера; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; оглашавање; 

вођење послова; услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања.  

38  пренос дигиталне музике; достава дигиталне 

музике путем телекомуникација; пренос звука и 

визуелних записа путем мрежа.  

41  пружање дигиталне музике која се може преузети 

са интернета; продукција музике; продукција и 

објављивање музике; услуге уређивања у пост-

продукцији у области музике; видеа и филма.  
 

(210) Ж- 2020-2343 (220) 31.12.2020. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Анастасија Ражнатовић , Љутице Богдана 3, 

11000, Београд, RS 

(540) 

Аnastasija Ražnatović-Tasa 

(511) 3  парфеми; тоалетне воде; парфеми и тоалетне 

воде; козметички лосиони; козметичке креме и 

лосиони; козметички лосиони за кожу; козметичке 

креме; сапун; шампони; лосиони за тело; лосиони за 

руке; лосиони за купање; козметички сетови.  

9  ЦД-И- дискови (интерактивних компакт дискова); 

ЦД јединице за рачунаре; ДВД дискови са 

снимљеним музичким садржајем; ДВД јединице; 

видео касете; видео траке; видео филмови; 

дигитални уређаји за репродукцију звучног записа; 

дигитална музика која се може преузети; дигитална 

музика која се може преузети са МП3 интернет 

страница; дигитална музика која се може преузети са 

интернета.  

14  привесци за кључеве у облику плочица; привесци 

за кључеве од метала; привесци за кључеве од коже; 

привесци (накит); привесци за кључеве од вештачке 

коже; привесци за кључеве од неплеменитих метала.  

16  књиге; књиге са песмама или нотама; новине; 

плакати од папира; плакати од папира или картона; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; држачи списа; документа 

(канцеларијски прибор).  

25  одећа; обућа; капе; визир качкети (опрема за 

главу); мајице.  
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35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; рекламирање; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге 

рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у 

штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; рекламирање преко свих јавних 

средствава комуникације; услуге истраживања које 

се односе на рекламирање и маркетинг; промотивно 

рекламирање производа и услуга трећим лицима 

путем договора о спонзорству и договора о уступању 

лиценци у вези са домаћим и страним спортским, 

музичким и осталим догађајима из области културе; 

оглашавање на отвореном; непосредно оглашавање; 

директно оглашавање; филмско оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клилу (pay per click) 

оглашавање; оглашавање путем банера; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; оглашавање; 

вођење послова; услуге онлајн малопродаје 

предходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; сулуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања.   

38  пренос дигиталне музике; достава дигиталне 

музике путем телекомуникација; пренос звука и 

визуелних записа путем мрежа.  

41  пружање дигиталне музике која се може преузети 

са интернета; продукција музике; продукција и 

објављивање музике; услуге уређивања у пост-

продукцији у области музике; видеа и филма.  
 

(210) Ж- 2021-7 (220) 05.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

PlazMix 

(511) 30  инстант мешавина на бази кекса и сушеног 

воћа; инстант мешавина на бази кекса и језграстог 

воћа; инстант мешавина на бази кекса и чоколаде; 

инстант мешавина на бази кекса, сушеног воћа и 

чоколаде; инстант мешавина на бази кекса, 

језграстог воћа и чоколаде; инсант мешавина на бази 

кекса, сушеног и језграстог воћа и чоколаде.  
 

(210) Ж- 2021-11 (220) 04.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ТРЕНДМАКЕР д.о.о., Батајнички друм 23, 

11000, Београд, RS 

(740) Ана Пешић, Аутопут Београд-Нови Сад 150а, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.23; 27.05.01  

(511) 18  артикли од коже и имитација коже, наиме 

торбе, каишеви, новчаници, ранчеви, футроле, 

футроле за визит карте, кофери, велики кофери, 

женске ташне, торбе за плажу, ручне торбице, путне 

торбе, спортске торбе, кофери са точкићима.  

25  одећа; обућа, укључујући чизме, получизме, ципеле, 

потпетице, папуче; џемпери; пуловери; кратке чарапе; 

кошуље кратких рукава; кратке панталоне; бермуде; 

панталоне; мараме; шалови; мушке боксерице; доњи 

веш; рукавице;еспадриле; прслуци; капути; сукње; 

хаљине; сандале; јакне; купаће гаће; слипови; мајице; 

хеланке; хаљине без рукава.  
 

(210) Ж- 2021-14 (220) 08.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ARISTON THERMO S.p.A., Viale Aristide 

Merlon,45, 60044 FABRIANO (ANCONA), IT 

(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Нови Београд 

(540) 

TurboXC 

(511) 11  грејачи воде; котлови за грејање; 

инсталације за грејање; пумпе за грејање; клима 

уређаји; горионици за инсталацију за грејање;  

фенови [делови инсталација за климатизацију]; 

соларни топлотни колектори [за грејање]; 

инсталације за грејање на соларну енергију.  
 

(210) Ж- 2021-17 (220) 08.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

PURSUE FLAVOR 

(511) 34  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); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 
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који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

укључујући папир за цигарете, тубе за цигарете, 

филтере за цигарете, кутије за дуван, кутије за 

цигарете, табакере, пепељаре, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљаче, шибице.  
 

(210) Ж- 2021-18 (220) 08.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 06.19.01; 08.01.09; 08.01.25; 08.05.02; 19.03.05; 

25.05.03; 26.11.09; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.15  

(591) црвена, бела, жута, браон, беж, бордо.  

(511) 30  нацхос [тортиља чипс]; вон тон чипс; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; грицкалице од екструдиране пшенице; 

грицкалице од екструдираног кукуруза; грицкалице 

од кукурузног брашна са укусом сира; кекс који се 

служи уз аперитив; кекс са укусом сира; кисело 

тесто; кондиторски производи; крекери; крекери без 

глутена; крекери за сир; кукурузни флипс са укусом 

сира; кукурузни чипс; мешавине грицкалица које 

садрже крекере, переце или кокице; пекарски 

производи; переце; пецива; прерађене интегралне 

житарице; слана пецива; слани колачићи; слани 

крекери; тортиља чипс; тортиља чипс од интегралног 

брашна; тортиља чипс од кукуруза; чипс на бази 

житарица; чипс [производ од житарица]; чипс са 

путером од кикирикија [кондиторски производи].  
 

(210) Ж- 2021-21 (220) 08.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(540) 

TRIK CRUNCHY CRACKER 

(511) 30  нацхос [тортиља чипс]; вон тон чипс; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; грицкалице од екструдиране пшенице; 

грицкалице од екструдираног кукуруза; грицкалице од 

кукурузног брашна са укусом сира; кекс који се служи уз 

аперитив; кекс са укусом сира; кисело тесто; кондиторски 

производи; крекери; крекери без глутена; крекери за сир; 

кукурузни флипс са укусом сира; кукурузни чипс; 

мешавине грицкалица које садрже крекере, переце или 

кокице; пекарски производи; переце; пецива; прерађене 

интегралне житарице; слана пецива; слани бисквити; слани 

колачићи; слани крекери; тортиља чипс; тортиља чипс од 

интегралног брашна; тортиља чипс од кукуруза; чипс на 

бази житарица; чипс [производ од житарица]; чипс са 

путером од кикирикија [кондиторски производи]; штапићи 

од хлеба; штапићи са сиром.   
 

(210) Ж- 2021-23 (220) 11.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 

Pfäffikon SZ, CH 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 

(540) 

AVELYO 

(511) 1  хемикалије које се користе у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству, нарочито препарати за 

јачање биљака, хемијски или биолошки препарати за 

контролу стреса код биљака, препарати за регулисање 

раста биљака, хемијски препарати за третирање семена, 

гени семена за пољопривредну производњу.  

5  препарати за уништавање и сузбијање штеточина; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-24 (220) 11.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Shenzhen World Link Trading Co.,Ltd., Room 

2003, 20 floor, Tower C, Quan Xing Square,No.38, 

Hong Li Rd., Huan Qiang Bei Street, Fu Tian District, , 

Shenzhen City ,Guang Dong Province, , CN 

(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Нови Београд 

(540) 
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(531) 27.01.11; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(511) 9  апарати за обраду података; рачунарска 

меморија, уређаји; тастатуре за рачунаре; читачи 

[опрема за обраду података] ; читачи бар-кодова; 

компјутерске периферне јединице; централна 

јединица за обраду података [процесор]; спојнице 

[опрема за обраду података]; миш [рачунарска 

периферна опрема]; подлоге за "мишеве"; 

слушалице; кутије за звучнике; контролне табле [за 

струју]; прекидачи, електрични; микрофони; видео 

екрани; камкордери; кучишта ѕа рачунаре.  
 

(210) Ж- 2021-25 (220) 11.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.21  

(511) 1  хемијски производи.  

3  козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за чишћење зуба; пасте за зубе; 

парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу; 

препарати за чишћење, средства за бељење.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти;вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом;апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад.  

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 атентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе или животиње.  
 

(210) Ж- 2021-27 (220) 12.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) RAIL TRANSPORT LOGISTIC DOO, ,  

Нови Београд-Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.02.08; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.04; 27.05.17 

(511) 39  железнички транспорт.  
 

(210) Ж- 2021-28 (220) 12.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR, 

Булевар краља Александра 26, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Страхиња Мавренски, Краљице 

Марије 12, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 16  постери; огласни панои од папира или 

картона; бележнице, нотеси; албуми; слике; новине; 

периодичне публикације; књиге; графички отисци; 

фотографије [штампане]; штампане публикације; 

штампани роковници; приручници; књижице; 

магазини [периодични]; обележивачи за књиге; 

честитке, разгледнице; календари.   

25  боди [женско рубље];доњи веш; собни огртачи; 

џемпери; блузе, кошуље; одећа; одела; готова, 

конфекцијска одећа; панталоне; шалови, мараме; 

плетена одећа [одећа]; капути; сукње; опрема за бебе 

[одећа]; папуче; пелерине; одећа за плажу; обућа за 

плажу; пиџаме; хаљине; сандале; гаће; грудњаци; 

огртачи, капути; мантили; униформе; јакне [одећа]; 

пуњене јакне [одећа]; одећа за купање; бадемантили; 

ципеле; потпетице; виндјакне; слипови [доњи веш]; 

неглижеи [доњи веш]; боди [доњи веш]; бандана 

мараме; одећа за гимнастику; одећа од коже; мајице; 

турбани; маске за спавање; сукње-панталоне; пончо, 

одећа; хеланке [панталоне]; хаљине на трегере; 

хаљине без рукава.  
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35  помоћ у пословном управљању; консултације у 

пословном управљању; ажурирање огласних материјала; 

дистрибуција узорака; истраживање тржишта; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање; рекламирање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; услуге 

односа са јавношћу; рекламирање преко телевизије; 

уређивање излога; услуге рекламних агенција; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних 

промоција; маркетиншка истраживања; компјутерско 

управљање подацима; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање пословних 

информација; испитивање јавног мњења; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

прикупљање информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; организовање сајмова; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

презентација производа путем средстава комуникације, у 

сврху продаје на мало; писање рекламних текстова; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

тражење спонзорства; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; производња рекламних филмова; 

маркетинг; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; развој концепта оглашавања; изнајмљивање 

дигиталних билборда [рекламних паноа]; писање 

текстова за рекламне намене; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; оглашавање на 

отвореном; услуге односа са медијима.   

41  организовање такмичења [образовних или забавних]; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

организовање и вођење конференција; пружање услуга у 

области забаве и разоноде; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; услуге студија за 

снимање; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; 

монтажа видеотрака; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; електронско издаваштво; титловање; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; фотографске 

репортаже; фотографисање; услуге репортерског 

извештавања; писање текстова*; организовање и 

спровођење концерата; услуге графичке обраде, осим у 

рекламне сврхе; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; писање сценарија; режирање филмова, осим 

рекламних филмова.   
 

(210) Ж- 2021-29 (220) 13.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Eleks-M doo, Војводе Степе 301, 11000, 

Београд, RS 

 

(540) 

 

(531) 21.01.09; 25.07.25; 26.04.16  

(511) 9  рачунарски програми, рачунарски софтвери, 

софтвери за рачунарске игре.  

28  апарати за игре на срећу, слот машине, чипови за 

игре на срећу.  

41  услуге разоноде, услуге игара на срећу, услуге 

игара пружених онлине са рачунарске мреже.  

42  рачунарско програмирање, одржавање 

рачунарског софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-30 (220) 13.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(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) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.06; 05.11.11; 06.19.11; 11.03.07; 

19.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03  

(591) пантоне 364 Ц, пантоне 376 Ц, пантоне Блацк 20%.  

(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; витамински напитак.  

32  Безалкохолни напитак обогађен витаминима и 

минералима.  
 

(210) Ж- 2021-31 (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta, 

Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS 
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(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

BAŠTINA 

(511) 32  безалкохолни воћни екстракти; пиво; 

пивски слад; екстракти хмеља за производњу пива; 

коктели на бази пива; безалкохолни воћни напици; 

пиће од сурутке; препарати за прављење напитака; 

концентрати за прављење напитака; воћни сокови; 

сирупи за пића; вода (пића); минерална вода (пиће); 

стоне воде; газирана вода; шира; лимунада; сокови 

од поврћа (пиће); сирупи за лимунаде; сладовина; 

сода вода; сок од парадајза (пиће); безалкохолна 

пића; прашкови за газирање пића; аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар, 

безалкохолни; квас (безалкохолни напитак); 

безалкохолни напици на бази меда; напици за 

спортисте обогаћени протеинима; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића.  

33  алкохолна пића, изузев пива, наиме, алкохолни 

воћни екстракти; битери (горка алкохолна пића); 

аперитиви; дестилована пића; дигестиви (ликери и 

жестока пића); вино; џин; ликери; медовина; киршч, 

вишњевача; жестока пића; ракије (бренди); пикет; 

виски; алкохолне есенције; алкохолни екстракти, 

алкохолна пића која садрже воће; рум; вотка; 

помешана воћна пића, која нису на бази пива.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај.  
 

(210) Ж- 2021-32 (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta, 

Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.04; 03.07.24; 25.01.25; 26.04.15; 26.04.18; 

26.04.24; 28.05.00  

(511) 32  безалкохолни воћни екстракти; пиво; 

пивски слад; екстракти хмеља за производњу пива; 

коктели на бази пива; безалкохолни воћни напици; 

пиће од сурутке; препарати за прављење напитака; 

концентрати за прављење напитака; воћни сокови; 

сирупи за пића; вода (пића); минерална вода (пиће); 

стоне воде; газирана вода; шира; лимунада; сокови 

од поврћа (пиће); сирупи за лимунаде; сладовина; 

сода вода; сок од парадајза (пиће); безалкохолна 

пића; прашкови за газирање пића; аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар, 

безалкохолни; квас (безалкохолни напитак); 

безалкохолни напици на бази меда; напици за 

спортисте обогаћени протеинима; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића.  

33  алкохолна пића, изузев пива, наиме, алкохолни 

воћни екстракти; битери (горка  алкохолна пића); 

аперитиви; дестилована пића; дигестиви (ликери и 

жестока пића); вино; џин; ликери; медовина; киршч, 

вишњевача; жестока пића; ракије (бренди); пикет; 

виски; алкохолне есенције; алкохолни екстракти, 

алкохолна пића која садрже воће; рум; вотка; 

помешана воћна пића, која нису на бази пива.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај.  
 

(210) Ж- 2021-33 (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta, 

Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.22  

(511) 32  безалкохолни воћни екстракти; пиво; пивски 

слад; екстракти хмеља за производњу пива; коктели на 

бази пива; безалкохолни воћни напици; пиће од сурутке; 

препарати за прављење напитака; концентрати за 

прављење напитака; воћни сокови; сирупи за пића; вода 

(пића); минерална вода (пиће); стоне воде; газирана вода; 

шира; лимунада; сокови од поврћа (пиће); сирупи за 
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лимунаде; сладовина; сода вода; сок од парадајза (пиће); 

безалкохолна пића; прашкови за газирање пића; 

аперитиви, безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни 

нектар, безалкохолни; квас (безалкохолни напитак); 

безалкохолни напици на бази меда; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; освежавајућа 

безалкохолна пића.  

33  алкохолна пића, изузев пива, наиме, алкохолни 

воћни екстракти; битери (горка  алкохолна пића); 

аперитиви; дестилована пића; дигестиви (ликери и 

жестока пића); вино; џин; ликери; медовина; киршч, 

вишњевача; жестока пића; ракије (бренди); пикет; 

виски; алкохолне есенције; алкохолни екстракти, 

алкохолна пића која садрже воће; рум; вотка; 

помешана воћна пића, која нису на бази пива.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај.  
 

(210) Ж- 2021-34 (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Preduzeće za spoljnu I unutrašnju trgovinu I 

usluge OPTOFORM d.o.o. Beograd-Zemun, 

Апатинска 13, Београд-Земун, RS 

(740) Мирјана Вешовић, адвокат, Београдска 43, 

Београд-Врачар 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 28.17.00  

(511) 5  раствори за контактна сочива, раствори за 

употребу са контактним сочивима, медицински 

препарати за испирање очију.  

9  3Д наочаре; наочаре за децу; наочаре за ноћни вид; 

наочаре за пливање; наочаре за роњење; наочаре за 

скијање; наочаре за снег; наочаре за сунце; наочаре за 

сунце са диоптријом; наочаре за читање; наочаре 

[оптика]; наочаре са диоптријом; наочаре са 

диоптријом за пливање; наочаре са диоптријом за 

спорт; необрађена контактна сочива; оквири за наочаре 

за вид и за наочаре за сунце; оквири за наочаре са и без 

дршки; оквири за сунчане наочаре; оптичарски 

производи; оптичка сочива за наочаре; оптичка сочива 

за наочаре за сунце; оптичка стакла; офтамолошка 

сочива; прогресивна сочива за наочаре; рамови за 

наочаре; рамови за наочаре без дршке; рамови за 

наочаре направљени комбинацијом метала и пластике; 

сигурносне наочаре; ланчићи за наочаре; ланчићи за 

сунчане наочаре, кутије за наочаре, кутије за контактна 

сочива, офталмомери, офталмоскопи.   

35  дељење рекламних огласа; дељење рекламног 

материјала [летака, брошура и штампаног материјала]; 

дизајнирање рекламног материјала; директан маркетинг; 

дистрибуција и дељење материјала за оглашавање 

[летака, проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

дистрибуција производа у рекламне сврхе; дистрибуција 

узорака; дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

изнајмљивање продајних штандова; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама; 

позиционирање бренда; презентација робе; 

промовисање, рекламирање и маркетинг интернет 

страница; промотивне и рекламне услуге; рекламирање 

преко телевизије; услуге стварања бренда; услуге 

рекламирања преко интернета; рекламирање слањем 

наруџбеница; услуге промотивног маркетинга; услуге 

малопродаје наочара; услуге велепродаје наочара и 

онлајн велепродаје наочара.  
 

(210) Ж- 2021-36 (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon 

tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, 

Београд 

(540) 

 Kyungshin  

(511) 9  коаксијални каблови; каблови за пренос 

електричних и оптичких сигнала; електричне жице и 

каблови; електрични водови; бакарна жица, 

изолована; пресвучене електричне жице; снопови 

електричних каблова; електронски контролери; 

микропроцесорски контролери; етернет контролери. 

 

(210) Ж- 2021-37   (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) CUBES doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar 

Mihajla Pupina 181, 11070, Beograd (Novi Beograd), RS 

(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

127/91, 11070, Београд-Нови Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.11; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.14  

(591) љубичаста, жута, пинк, црна.  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени, апарати за 

обраду података, рачунарска меморија, уређаји, 

рачунари, оперативни рачунарски програми, 

снимљени, компјутерске периферне јединице, 

рачунарски софтвер, снимљени, интерфејси за 

рачунаре, монитори [компјутерски програми], 
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процесори [централна јединица за обраду података], 

централна јединица за обраду података [процесор], 

читачи [опрема за обраду података], скенери [опрема 

за обраду података], диск драјвери за рачунаре, 

програми, који се могу преузимати, компјутерски 

хардвер, рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване, софтвер за чување 

екрана на рачунару, снимљен или даунлодован, 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета, апликације за рачунарске 

софтвере који се могу преузимати.  

35  помоћ у пословном управљању, оглашавање, 

рекламирање, компјутерско управљање подацима,  

пружање пословних информација, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, 

системација информација у компјутерским базама 

података, онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама 

податак, пружање пословних информација путем 

интернет странице, обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга, пословно управљање 

програмима рефундирања за друге, пословно 

управљање програмима за надокнаду за друге,  

индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене 

или намене оглашавања, регистровање писане 

комуникације и података, ажурирање и одржавање 

информација у регистрима, циљни маркетинг, 

маркетинг у оквиру издавања софтвера.  

42  рачунарско програмирање, дизајнирање 

рачунарског софтвера, ажурирање рачунарског 

софтвера, саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера, изнајмљивање рачунарског 

софтвера, поновно успостављање рачунарских 

података, одржавање рачунарског софтвера, анализе 

рачунарских система, дизајнирање рачунарских 

система, умножавање рачунарских програма, израда 

и одржавање веб страница за друге, хостинг 

рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање 

рачунарског софтвера, конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања, 

саветовање у области рачунарског софтвера, 

изнајмљивање веб сервера, 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 [СааС], 

саветовање у вези информационих технологија, 

сервер хостинг, чување резервне копије података ван 

мреже, електронско похрањивање података, пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта, рачунарство у 

облаку, услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга, саветодавне услуге из 

области технологије, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије, саветовање 

о сигурности рачунара, надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова, креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије], консултације о безбедности интернета, 

консултације о сигурности података, услуге 

кодирања податка, надгледање раунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, платформа као услуга [ПааС], развој 

рачунарских платформи, изнајмљивање рачунара.  
 

(210) Ж- 2021-38 (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon 

tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.05; 26.04.07; 26.05.01; 26.05.11; 

26.05.24; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.09  

(591) сива, бела.  

(511) 9  коаксијални каблови; каблови за пренос 

електричних и оптичких сигнала; електричне жице и 

каблови; електрични водови; бакарна жица, 

изолована; пресвучене електричне жице; снопови 

електричних каблова; електронски контролери; 

микропроцесорски контролери; етернет контролери.  
 

(210) Ж- 2021-39 (220) 14.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Udruženje Jetimi Sandzaka – 

Unterstützungsverein für Waisenkinder von Sandzak 

, Siccardsburggasse 9/17, Beč, AT 

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

Београд 

(540) 
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(531) 01.07.07; 01.07.12; 01.17.13; 02.05.01; 02.05.27; 

27.05.01; 27.05.12; 27.05.19; 29.01.03; 29.01.08  

(591) сива и зелена.   

(511) 36  организовање финансирања хуманитарних 

пројеката.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(210) Ж- 2021-41 (220) 15.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

COLLACARE 

(511) 3  немедицински козметички препарати; 

препарати од колагена за козметичке сврхе; 

козметички препарати за негу коже; препарати за 

негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе; 

козметичке креме; лосиони за косу.  

5  фармацеутски препарати; колаген за медицинску 

употребу; сирупи за фармацеутску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; витамински препарати; 

дијететски суплементи за људе; минерални додаци 

исхрани; витамински препарати и дијететски 

суплементи који се састоје од витамина; додаци 

исхрани; медицински препарати за раст косе; 

фармацеутски препарати за негу коже; лосиони за 

фармацеутску употребу.  

35  оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској 

мрежи; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних 

информација и савета потрошачима у избору 

производа и услуга; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских препарата.  
 

(210) Ж- 2021-42 (220) 15.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.10; 05.05.19; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.12; 

29.01.15  

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

наранџаста, светло наранџаста, жута, зелена, розе, 

љубичаста, бела.  

(511) 3  немедицински козметички препарати; 

препарати од колагена за козметичке сврхе; 

козметички препарати за негу коже; препарати за 

негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе; 

козметичке креме; лосиони за косу.  

5  фармацеутски препарати; колаген за медицинску 

употребу; сирупи за фармацеутску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; витамински препарати; 

дијететски суплементи за људе; минерални додаци 

исхрани; витамински препарати и дијететски 

суплементи који се састоје од витамина; додаци 

исхрани; медицински препарати за раст косе; 

фармацеутски препарати за негу коже; лосиони за 

фармацеутску употребу.  

35  оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској 

мрежи; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних 

информација и савета потрошачима у избору 

производа и услуга; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских препарата.  
 

(210) Ж- 2021-43 (220) 15.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје, Огњен Прица 1/1-2, 2436, Кисела вода, 

Скопје, MK 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.10; 24.17.08; 26.04.03; 27.05.17; 29.01.02  

(591) златна, беж и окер.   

(511) 21  пипете за тестирање вина; сифони за 

тестирање вина; чаше за пиће; ознаке за декантере; 

аератори за вина; стаклене боце (посуде); флаше 

(боце); кутлаче за вино. 

33  алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која 

садрже воће; жестока пића; бренди; вино. 

35  обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; продаја вина на мало; родаја 

вина на велико; продаја вина преко интернета.  
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(210) Ж- 2021-45 (220) 15.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) DRUŠTVO ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA 

I PROMOCIJU TURIZMA DHC VEKOL DOO 

BEOGRAD , Вука Караџића 6/4, 11000, Београд, RS 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.03.23; 26.07.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02 

(591) златно-жута и бела  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем  

39  транспортне услуге и организација путовања  

41  разонода  

43  услуге обезбеђивања хране и пића и хотелски 

смештај  
 

(210) Ж- 2021-48 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Друштво за телекомуникације ОРИОН 

ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8,  

Земун поље, RS 

(540) 

 

(531) 16.01.05; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01  

(591) PANTONE 2415C.  

(511) 38  услуге телекомуникације, услуге дистрибуције 

телевизије, кабловске телевизије, дигиталне телевизије, 

сателитске телевизије; и радио емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационих приступа 

интегрисаној дигиталној платформи у виду обезбеђене 

компјутерске/мобилне мреже широког фреквентног 

опсега за производњу, дистрибуцију, пренос, и 

манипулацију филмова, телевизије и другог садржаја 

медија; пренос видео садржаја на захтев.  

42  пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, услуге индустријских анализа, 

индустријског истраживања и индустријског дизајна, 

услуге контроле квалитета и аутентификације.   
 

(210) Ж- 2021-49 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Друштво за телекомуникације ОРИОН 

ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8,  

Земун поље, RS 

(540) 

 

(531) 16.01.05; 26.01.16; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01  

(591) PANTONE 2415C.  

(511) 38  услуге телекомуникације, услуге дистрибуције 

телевизије, кабловске телевизије, дигиталне телевизије, 

сателитске телевизије; и радио емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационих приступа 

интегрисаној дигиталној платформи у виду обезбеђене 

компјутерске/мобилне мреже широког фреквентног 

опсега за производњу, дистрибуцију, пренос, и 

манипулацију филмова, телевизије и другог садржаја 

медија; пренос видео садржаја на захтев.   

42  пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, услуге индустријских анализа, 

индустријског истраживања и индустријског дизајна, 

услуге контроле квалитета и аутентификације.   
 

(210) Ж- 2021-50 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Друштво за телекомуникације ОРИОН ТЕЛЕКОМ 

БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8, Земун поље, RS 

(540) 

 

(531) 16.01.05; 26.04.06; 26.04.16; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01  
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(591) PANTONE 2415C.  

(511) 38  услуге телекомуникације, услуге дистрибуције 

телевизије, кабловске телевизије, дигиталне телевизије, 

сателитске телевизије; и радио емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационих приступа 

интегрисаној дигиталној платформи у виду обезбеђене 

компјутерске/мобилне мреже широког фреквентног 

опсега за производњу, дистрибуцију, пренос, и 

манипулацију филмова, телевизије и другог садржаја 

медија; пренос видео садржаја на захтев.  

42  пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, услуге индустријских анализа, 

индустријског истраживања и индустријског дизајна, 

услуге контроле квалитета и аутентификације.   
 

(210) Ж- 2021-51 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LOSMORID 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

епилепсије.  
 

(210) Ж- 2021-53 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

RUFIXALO 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

кардиоваскуларних болести; антикоагуланси.  
 

(210) Ж- 2021-54 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.17; 

27.05.21; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04  

(591) зелена, розе, тамно плава и бела.   

(511) 1  хемијски производи.  

3  козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за чишћење зуба; пасте за зубе; 

парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу; 

препарати за чишћење, средства за бељење.  

5   фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти;вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом;апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад.  

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- 2021-55 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, розе, бела.  

(511) 1  хемијски производи.  

3  козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за чишћење зуба; пасте за зубе; 

парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу; 

препарати за чишћење, средства за бељење.  
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5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

10   хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти;вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом;апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад.  

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- 2021-56 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.21; 29.01.04 

(591) тамно плава, бела.  

(511) 1   хемијски производи.  

3  козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за чишћење зуба; пасте за зубе; 

парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу; 

препарати за чишћење, средства за бељење.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти;вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом;апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад.  

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- 2021-57 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.17; 

27.05.21; 29.01.04  

(591) тамно плава и бела  

(511) 1  хемијски производи.  

3  козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за чишћење зуба; пасте за зубе; 

парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу; 

препарати за чишћење, средства за бељење.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти;вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом;апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад.  
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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- 2021-58 (220) 19.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 

Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US 

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

11000, Београд 

(540) 

DELVAC  1 

(511) 4  индустријска уља и масти (изузев јестивих 

уља и масти и етеричних уља), средства за 

подмазивање; смесе за везивање и апсорбовање 

прашине; гориво (укључујући течна горива за 

моторе) и материје за осветљавање; свеће, танке 

свеће, светиљке и фитиљи.  
 

(210) Ж- 2021-59 (220) 19.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) SHENZHEN UVLED OPTICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD, 301, (1st Phase) Bangkai 

Technology Industrial Park, West of Bangkai Road, 

South of Guan'guang Road, Guangming High-tech 

Industrial Park, Tangjia Community, Fenghuang Street, 

Guangming District , Shenzhen 518000, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(591) црна и бела  

(511) 11  лампе; лампе за маникир; гермицидне лампе за 

пречишћавање ваздуха; лампе са ултра-љубичастим 

зрацима, који нису за медицинску употребу; апарати за 

дезинфекцију; инсталације за пречишћавање воде; 

стерилизатори воде; стерилизатори; стерилизатори 

ваздуха; фрижидери; џепни грејачи; фенови за косу; 

тоалети; кухињске справе, електричне; апарати за 

грејање; радијатори, [грејни].  
 

(210) Ж- 2021-60 (220) 19.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd, 

Булевар Милутина Миланковића 9а, 11070, Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.02.08; 26.04.02; 26.04.22; 27.01.05; 

27.05.21; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, плава.  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловске телевизије; пренос видео садржаја на захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијских програма; 

тлевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-61 (220) 19.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd, 

Булевар Милутина Миланковића 9а, 11070, Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.07; 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.01.05; 

27.01.06; 27.05.09; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.03; 29.01.08 

(591) црна,зелена.  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловске телевизије; пренос видео садржаја на захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијских програма; 

тлевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-63 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Друштво за телекомуникације ОРИОН 

ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8,  

Земун Поље, RS 

(540) 
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(531) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 27.01.13; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) Pantone 273c, Pantone 1788c.  

(511) 9  телевизори различитих димензија и 

карактеристика; сет топ бокс уређај; сет топ бокс 

уређај који служи за пријем и обраду дигиталних, 

земаљских, телевизијских и сателитских сигнала; 

интернет рутери; екстендери и mesh рутери за 

повезивање рачунарских и електронских уређаjа у 

интерне рачунарске мреже као и на екстерне 

рачунарске мреже каблом или бежично; звучници за 

кућну употребу; уређај за репродукцију звука; 

надзорне видео камере за кућну употребу; преносни 

рачунари; таблети и паметни телефони; паметни 

сатови; уређај који поред стандардних функција сата 

има опцију повезивања на рачунарске мреже; уређаји 

за виртуелну асистенцију; уређај са опцијом 

повезивања на интерну или екстерну рачунарску 

мрежу са комбинованим функцијама (звучник, 

дисплеј, сат, снимање звука) који служи за 

управљање и комуникацију са уређајима у истој 

мрежи; паметне електричне утичнице; електричне 

утичнице са опцијом умрежавања и управљања 

путем рачунарске мреже; паметне сијалице; сијалице 

са опцијом умрежавања и управљања путем 

рачунарске мреже.  

12  електрични тротинети као превозно средство; 

електрични скејтбордови као превозно средство.  

35  израда огласа и садржаја за оглашавање 

производа бренда Лаки.  

38  услуге повезивања уређаја из бренда Лаки у 

интернет мреже.  

42  израда firmware-a за производе бренда Лаки.  
 

(210) Ж- 2021-64 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Друштво за телекомуникације ОРИОН 

ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8, 

 Земун Поље, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 27.01.13; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) Pantone 273c, Pantone 1788c.  

(511) 9  телевизори различитих димензија и 

карактеристика; сет топ бокс уређај; сет топ бокс 

уређај који служи за пријем и обраду дигиталних, 

земаљских, телевизијских и сателитских сигнала; 

интернет рутери; екстендери и mesh рутери за 

повезивање рачунарских и електронских уређаjа у 

интерне рачунарске мреже као и на екстерне 

рачунарске мреже каблом или бежично; звучници за 

кућну употребу; уређај за репродукцију звука; 

надзорне видео камере за кућну употребу; преносни 

рачунари; таблети и паметни телефони; паметни 

сатови; уређај који поред стандардних функција сата 

има опцију повезивања на рачунарске мреже; уређаји 

за виртуелну асистенцију; уређај са опцијом 

повезивања на интерну или екстерну рачунарску 

мрежу са комбинованим функцијама (звучник, 

дисплеј, сат, снимање звука) који служи за 

управљање и комуникацију са уређајима у истој 

мрежи; паметне електричне утичнице; електричне 

утичнице са опцијом умрежавања и управљања 

путем рачунарске мреже; паметне сијалице; сијалице 

са опцијом умрежавања и управљања путем 

рачунарске мреже.  

12  електрични тротинети као превозно средство; 

електрични скејтбордови као превозно средство.  

35  израда огласа и садржаја за оглашавање 

производа бренда Лаки.  

38  услуге повезивања уређаја из бренда Лаки у 

интернет мреже.  

42  израда firmware-a за производе бренда Лаки.  
 

(210) Ж- 2021-65 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Друштво за телекомуникације ОРИОН 

ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8,  

Земун Поље, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 27.01.13; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) Pantone 273c, Pantone 1788c.  

(511) 9  телевизори различитих димензија и 

карактеристика; сет топ бокс уређај; сет топ бокс 

уређај који служи за пријем и обраду дигиталних, 

земаљских, телевизијских и сателитских сигнала; 

интернет рутери; екстендери и mesh рутери за 

повезивање рачунарских и електронских уређаа у 

интерне рачунарске мреже као и на екстерне 

рачунарске мреже каблом или бежично; звучници за 
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кућну употребу; уређај за репродукцију звука; 

надзорне видео камере за кућну употребу; преносни 

рачунари; таблети и паметни телефони; паметни 

сатови; уређај који поред стандардних функција сата 

има опцију повезивања на рачунарске мреже; уређаји 

за виртуелну асистенцију; уређај са опцијом 

повезивања на интерну или екстерну рачунарску 

мрежу са комбинованим функцијама (звучник, 

дисплеј, сат, снимање звука) који служи за 

управљање и комуникацију са уређајима у истој 

мрежи; паметне електричне утичнице; електричне 

утичнице са опцијом умрежавања и управљања 

путем рачунарске мреже; паметне сијалице; сијалице 

са опцијом умрежавања и управљања путем 

рачунарске мреже.  

12  електрични тротинети као превозно средство; 

електрични скејтбордови као превозно средство.  

35  израда огласа и садржаја за оглашавање 

производа бренда Лаки.  

38  услуге повезивања уређаја из бренда Лаки у 

интернет мреже.  

42  израда firmware-a за производе бренда Лаки.  
 

(210) Ж- 2021-68 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за 

контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за 

репродукцију, електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронској индустрији, подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга документација 

за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку 

опрему и уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 
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информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација.   

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању. 

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме. 

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на 

ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа 

интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података. 

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе. 

42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 
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кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, платформа 

као услуга, рачунарско програмирање, консултантске 

услуге у вези са информационим технологијама (ит), 

саветовање о безбедности на интернету, саветовање у 

дизајнирању и развоју рачунарског хардвера, 

саветовање о дизајну веб страница, саветовање о 

рачунарском софтверу, саветовање о рачунарској 

технологији, услуге шифровања података, 

консултантске услуге у области телекомуникационе 

технологије, консултантске услуге о сигурности 

података, рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду података, 

изнајмљивање веб сервера, мерење, пружање 

претраживача за интернет, хостинг сервера, надзор 

рачунарских система за откривање неовлашћеног 

приступа или кршења података, надгледање 

рачунарских система у циљу откривања кварова, 

софтвер као услуга, дизајн рачунарског софтвера, 

дизајн рачунарског система, одржавање рачунарског 

софтвера, развој рачунарских платформи, развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера, истраживање у 

области телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне и 

технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих уређаја 

и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области информационе 

технологије, рачунарске технологије и технологије 

података, инжењеринг услуге у области информисања, 

телекомуникација и технологије података, 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, ит услуге, услуге рачунарског програмирања, 

опоравак рачунарских података, саветовање у области 

рачунарског хардвера и софтвера, израда резервних 

копија и копирање рачунарских програма, 

изнајмљивање рачунара, дизајн, развој и израда 

рачунарског софтвера, инсталација и одржавање 

рачунарског софтвера, ажурирање рачунарског 

софтвера, изнајмљивање рачунарског софтвера и 

хардвера, конверзија података или докумената из 

физичких у електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе.  
 

(210) Ж- 2021-69 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 29.01.04  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, сигнализацију, 

проверу (надзор), спасилачки и наставни уређаји и 

инструменти, уређаји за контролу, пребацивање, 

трансформисање, акумулирање, регулацију или 

контролу електричне струје, уређаји за снимање звука 

или слике, претварање, пренос или репродукцију, 

магнетни медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард дискови, 

механизми за уређаје на кованице, рачунарске машине, 

опрема и рачунари за обраду података, уређаји за пренос 

звука и слике, телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, преносни 

рачунари, уређаји телекомуникационе мреже, 

управљачки софтвер за телекомуникационе мреже и 

телекомуникационе уређаје, видео рекордери, камере, 

МП3 и МП4 уређаји за репродукцију, електронске 

публикације (које се могу преузети), периодична издања 

у електронском облику, електронске базе података и 

производи, информације и подаци у електронском 

облику, информације и подаци и базе података 

информација на носачима или у електронској 

индустрији, подаци, информације, рачунарске и 

комуникационе мреже свих врста, навлаке за паметне 

телефоне и рачунаре, заштитни филмови и футроле 

прилагођени за паметне телефоне и рачунаре, делови и 

додаци за сву поменуту робу из ове класе.  
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16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга документација 

за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку 

опрему и уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација.   

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању. 

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме. 

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на 

ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа 
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интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података. 

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе.  

42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство у 

облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и података 

изузев физичке конверзије, копирање рачунарских 

програма, опоравак рачунарских података, 

откључавање паметних телефона, платформа као 

услуга, рачунарско програмирање, консултантске 

услуге у вези са информационим технологијама (ит), 

саветовање о безбедности на интернету, саветовање у 

дизајнирању и развоју рачунарског хардвера, 

саветовање о дизајну веб страница, саветовање о 

рачунарском софтверу, саветовање о рачунарској 

технологији, услуге шифровања података, 

консултантске услуге у области телекомуникационе 

технологије, консултантске услуге о сигурности 

података, рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду података, 

изнајмљивање веб сервера, мерење, пружање 

претраживача за интернет, хостинг сервера, надзор 

рачунарских система за откривање неовлашћеног 

приступа или кршења података, надгледање 

рачунарских система у циљу откривања кварова, 

софтвер као услуга, дизајн рачунарског софтвера, 

дизајн рачунарског система, одржавање рачунарског 

софтвера, развој рачунарских платформи, развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера, истраживање у 

области телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне и 

технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих уређаја 

и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области информационе 

технологије, рачунарске технологије и технологије 

података, инжењеринг услуге у области информисања, 

телекомуникација и технологије података, 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, ит услуге, услуге рачунарског програмирања, 

опоравак рачунарских података, саветовање у области 

рачунарског хардвера и софтвера, израда резервних 

копија и копирање рачунарских програма, 

изнајмљивање рачунара, дизајн, развој и израда 

рачунарског софтвера, инсталација и одржавање 

рачунарског софтвера, ажурирање рачунарског 

софтвера, изнајмљивање рачунарског софтвера и 

хардвера, конверзија података или докумената из 

физичких у електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама из ове класе.  
 

(210) Ж- 2021-70 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 
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(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за 

контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за 

репродукцију, електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронској индустрији, подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга 

документација за рачунарску, телекомуникациону и 

другу техничку опрему и уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горенаведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горенаведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација. 

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању. 

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме. 

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 
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мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на 

ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа 

интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података. 

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе  

42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, 

платформа као услуга, рачунарско програмирање, 

консултантске услуге у вези са информационим 

технологијама (ит), саветовање о безбедности на 

интернету, саветовање у дизајнирању и развоју 

рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб 

страница, саветовање о рачунарском софтверу, 

саветовање о рачунарској технологији, услуге 

шифровања података, консултантске услуге у 

области телекомуникационе технологије, 

консултантске услуге о сигурности података, 

рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података, изнајмљивање веб сервера, мерење, 

пружање претраживача за интернет, хостинг сервера, 

надзор рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или кршења података, 

надгледање рачунарских система у циљу откривања 

кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског 

софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање 

рачунарског софтвера, развој рачунарских 

платформи, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, истраживање у области 

телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне 
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и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих 

уређаја и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области 

информационе технологије, рачунарске технологије 

и технологије података, инжењеринг услуге у 

области информисања, телекомуникација и 

технологије података, пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге 

рачунарског програмирања, опоравак рачунарских 

података, саветовање у области рачунарског 

хардвера и софтвера, израда резервних копија и 

копирање рачунарских програма, изнајмљивање 

рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског 

софтвера, инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера, 

конверзија података или докумената из физичких у 

електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе.  
 

(210) Ж- 2021-71 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за 

контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за 

репродукцију, електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронској индустрији, подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани 

приручници, штампане референце, кориснички и 

други приручници, одштампана упутства за употребу 

и друга документација за рачунарску, 

телекомуникациону и другу техничку опрему и 

уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 
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базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација. 

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању. 

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме. 

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет портала, 

услуге мобилне телекомуникационе мреже, мобилне 

телекомуникације и услуге преноса података, 

телекомуникационе услуге фиксне телефоније, 

телекомуникационе услуге широкопојасног приступа, 

широкопојасне услуге, услуге емитовања, услуге 

телевизијског емитовања, услуге емитовања у вези са 

ип / тв или засноване на ип / тв, услуге приступа ип / тв-

у, услуге приступа интернету, услуге е-поште, 

текстуалних и мултимедијалних порука, услуге у вези 

са пружањем приступа рачунарским мрежама, посебно 

осигурању, обезбеђивању и изнајмљивању времена 

приступа мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе, изнајмљивање 

телекомуникационих уређаја, изнајмљивање уређаја за 

пренос података 

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе.  
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42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, 

платформа као услуга, рачунарско програмирање, 

консултантске услуге у вези са информационим 

технологијама (ит), саветовање о безбедности на 

интернету, саветовање у дизајнирању и развоју 

рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб 

страница, саветовање о рачунарском софтверу, 

саветовање о рачунарској технологији, услуге 

шифровања података, консултантске услуге у 

области телекомуникационе технологије, 

консултантске услуге о сигурности података, 

рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података, изнајмљивање веб сервера, мерење, 

пружање претраживача за интернет, хостинг сервера, 

надзор рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или кршења података, 

надгледање рачунарских система у циљу откривања 

кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског 

софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање 

рачунарског софтвера, развој рачунарских 

платформи, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, истраживање у области 

телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне 

и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих 

уређаја и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области 

информационе технологије, рачунарске технологије 

и технологије података, инжењеринг услуге у 

области информисања, телекомуникација и 

технологије података, пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге 

рачунарског програмирања, опоравак рачунарских 

података, саветовање у области рачунарског 

хардвера и софтвера, израда резервних копија и 

копирање рачунарских програма, изнајмљивање 

рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског 

софтвера, инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера, 

конверзија података или докумената из физичких у 

електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе.  
 

(210) Ж- 2021-72 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за 

контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 
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рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за 

репродукцију, електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронској индустрији, подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга документација 

за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку 

опрему и уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација.  

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању. 

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме. 

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 
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кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на 

ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа 

интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података 

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе. 

42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, 

платформа као услуга, рачунарско програмирање, 

консултантске услуге у вези са информационим 

технологијама (ит), саветовање о безбедности на 

интернету, саветовање у дизајнирању и развоју 

рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб 

страница, саветовање о рачунарском софтверу, 

саветовање о рачунарској технологији, услуге 

шифровања података, консултантске услуге у области 

телекомуникационе технологије, консултантске услуге о 

сигурности података, рачунарске консултантске услуге, 

пружање информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду података, 

изнајмљивање веб сервера, мерење, пружање 

претраживача за интернет, хостинг сервера, надзор 

рачунарских система за откривање неовлашћеног 

приступа или кршења података, надгледање рачунарских 

система у циљу откривања кварова, софтвер као услуга, 

дизајн рачунарског софтвера, дизајн рачунарског 

система, одржавање рачунарског софтвера, развој 

рачунарских платформи, развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера, истраживање у области 

телекомуникационе технологије, праћење рачунарских 

система даљинским приступом, научне и технолошке 

услуге и с тим у вези истраживање и развој, 

индустријска анализа и истраживање, истраживање у 

области телекомуникација, услуге у вези са подацима и 

телекомуникациона технологија, пројектовање, развој и 

анализа рачунарских, телекомуникационих и система 

података, изнајмљивање рачунара, телекомуникационих 

уређаја и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, услуге 

техничког консалтинга у области информационе 

технологије, рачунарске технологије и технологије 

података, инжењеринг услуге у области информисања, 

телекомуникација и технологије података, пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, 

услуге рачунарског програмирања, опоравак 

рачунарских података, саветовање у области 

рачунарског хардвера и софтвера, израда резервних 

копија и копирање рачунарских програма, изнајмљивање 

рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског софтвера, 

инсталација и одржавање рачунарског софтвера, 

ажурирање рачунарског софтвера, изнајмљивање 

рачунарског софтвера и хардвера, конверзија података 

или докумената из физичких у електронске медије, 

конверзија података и рачунарских програма (не 

физичка конверзија), стварање и одржавање веб локација 

за друге, веб хостинг, консултантске и саветодавне 

услуге у вези са горе наведеним услугама из ове 

класе. 
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(210) Ж- 2021-73 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за контролу, 

пребацивање, трансформисање, акумулирање, 

регулацију или контролу електричне струје, уређаји за 

снимање звука или слике, претварање, пренос или 

репродукцију, магнетни медији за податке, оптички 

медији за податке, дискови за снимање, СД картице, 

микро СД картице, УСБ флеш дискови, меморијске 

картице, хард дискови, механизми за уређаје на 

кованице, рачунарске машине, опрема и рачунари за 

обраду података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе мреже, 

управљачки софтвер за телекомуникационе мреже и 

телекомуникационе уређаје, видео рекордери, камере, 

МП3 и МП4 уређаји за репродукцију, електронске 

публикације (које се могу преузети), периодична 

издања у електронском облику, електронске базе 

података и производи, информације и подаци у 

електронском облику, информације и подаци и базе 

података информација на носачима или у електронској 

индустрији, подаци, информације, рачунарске и 

комуникационе мреже свих врста, навлаке за паметне 

телефоне и рачунаре, заштитни филмови и футроле 

прилагођени за паметне телефоне и рачунаре, делови и 

додаци за сву поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга документација 

за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку 

опрему и уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација. 

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању. 

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 
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монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме. 

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на 

ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа 

интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података. 

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе.  

42   развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, 

платформа као услуга, рачунарско програмирање, 

консултантске услуге у вези са информационим 

технологијама (ит), саветовање о безбедности на 

интернету, саветовање у дизајнирању и развоју 

рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб 

страница, саветовање о рачунарском софтверу, 

саветовање о рачунарској технологији, услуге 

шифровања података, консултантске услуге у 

области телекомуникационе технологије, 

консултантске услуге о сигурности података, 

рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података, изнајмљивање веб сервера, мерење, 
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пружање претраживача за интернет, хостинг сервера, 

надзор рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или кршења података, 

надгледање рачунарских система у циљу откривања 

кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског 

софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање 

рачунарског софтвера, развој рачунарских 

платформи, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, истраживање у области 

телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне 

и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих 

уређаја и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области 

информационе технологије, рачунарске технологије 

и технологије података, инжењеринг услуге у 

области информисања, телекомуникација и 

технологије података, пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге 

рачунарског програмирања, опоравак рачунарских 

података, саветовање у области рачунарског 

хардвера и софтвера, израда резервних копија и 

копирање рачунарских програма, изнајмљивање 

рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског 

софтвера, инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера, 

конверзија података или докумената из физичких у 

електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе.  
 

(210) Ж- 2021-74 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за 

контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за 

репродукцију, електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронској индустрији, подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга документација 

за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку 

опрему и уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 
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услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација. 

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању.  

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме.  

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на 

ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа 

интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података.  

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/3a 

Intellectual Property Gazette  2021/3a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

85 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе. 

42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, 

платформа као услуга, рачунарско програмирање, 

консултантске услуге у вези са информационим 

технологијама (ит), саветовање о безбедности на 

интернету, саветовање у дизајнирању и развоју 

рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб 

страница, саветовање о рачунарском софтверу, 

саветовање о рачунарској технологији, услуге 

шифровања података, консултантске услуге у 

области телекомуникационе технологије, 

консултантске услуге о сигурности података, 

рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података, изнајмљивање веб сервера, мерење, 

пружање претраживача за интернет, хостинг сервера, 

надзор рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или кршења података, 

надгледање рачунарских система у циљу откривања 

кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског 

софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање 

рачунарског софтвера, развој рачунарских 

платформи, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, истраживање у области 

телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне 

и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих 

уређаја и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области 

информационе технологије, рачунарске технологије 

и технологије података, инжењеринг услуге у 

области информисања, телекомуникација и 

технологије података, пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге 

рачунарског програмирања, опоравак рачунарских 

података, саветовање у области рачунарског 

хардвера и софтвера, израда резервних копија и 

копирање рачунарских програма, изнајмљивање 

рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског 

софтвера, инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера, 

конверзија података или докумената из физичких у 

електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе.  
 

(210) Ж- 2021-75 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за 

контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 
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рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за 

репродукцију, електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронској индустрији, подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани 

приручници, штампане референце, кориснички и 

други приручници, одштампана упутства за употребу 

и друга документација за рачунарску, 

телекомуникациону и другу техничку опрему и 

уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација. 

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању.  

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме.  

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 
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изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на 

ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа 

интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области 

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података  

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе  

 

42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, 

платформа као услуга, рачунарско програмирање, 

консултантске услуге у вези са информационим 

технологијама (ит), саветовање о безбедности на 

интернету, саветовање у дизајнирању и развоју 

рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб 

страница, саветовање о рачунарском софтверу, 

саветовање о рачунарској технологији, услуге 

шифровања података, консултантске услуге у 

области телекомуникационе технологије, 

консултантске услуге о сигурности података, 

рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података, изнајмљивање веб сервера, мерење, 

пружање претраживача за интернет, хостинг сервера, 

надзор рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или кршења података, 

надгледање рачунарских система у циљу откривања 

кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског 

софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање 

рачунарског софтвера, развој рачунарских 

платформи, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, истраживање у области 

телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне 

и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих 

уређаја и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области 

информационе технологије, рачунарске технологије 

и технологије података, инжењеринг услуге у 

области информисања, телекомуникација и 

технологије података, пројектовање и развој 
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рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге 

рачунарског програмирања, опоравак рачунарских 

података, саветовање у области рачунарског 

хардвера и софтвера, израда резервних копија и 

копирање рачунарских програма, изнајмљивање 

рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског 

софтвера, инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера, 

конверзија података или докумената из физичких у 

електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе.  
 

(210) Ж- 2021-76 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 

90, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе 

Пашића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.  

(511) 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски уређаји и инструменти, оптички 

уређаји и инструменти за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и 

наставни уређаји и инструменти, уређаји за 

контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји, мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за 

репродукцију, електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронској индустрији, подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу из ове класе.  

16  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга 

документација за рачунарску, телекомуникациону и 

другу техничку опрему и уређаје. 

35  оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

маркетинг, продаја рекламног времена 

оглашивачима, пружање информација и других 

информативних производа комерцијалног или 

рекламног карактера, комерцијална употреба 

интернета у области комерцијалних интернет медија 

и услуга претраживања, интернет оглашавање, 

оглашавање пословних посредничких услуга, 

оглашавање, рекламне и промотивне активности, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

администрација, канцеларијски послови, 

малопродаја и велепродаја горе наведених добара из 

класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне 

услуге горе поменутим робама из класе 9, 

посредовање у пословању у вези са горе наведеном 

робом из класе 9, компјутеризована обрада података, 

систематизација информација у рачунарске базе 

података, истраживање тржишта и анализа тржишта, 

промоција електронским путем, укључујући путем 

интернет претраживача, саветовање у области 

интернет маркетинга, изнајмљивање простора за 

оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног 

мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и 

сређивање података, администрација и управљање 

базама података са маркетиншким информацијама, 

пружање пословних информација, укључујући путем 

интернета, кабловских или других облика преноса 

података, информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи, услуге посредника 

информација и других професионалних пружалаца 

информација, посебно у подручју истраживања 

тржишта и истраживања производа за друге; 

посредовање у области телекомуникација.  

36  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације, финансијско 
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саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању, пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара, осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства, 

посредовање у осигурању  

37  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова, изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радио-комуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме  

38  бежично емитовање, услуге електронске огласне 

табле (телекомуникационе услуге), информације о 

телекомуникацијама, комуникација оптичким 

мрежама, комуникација мобилним телефонима, 

комуникација рачунарским терминалима, пренос 

честитки у електронској форми, позивање (радио, 

телефон или друга средства електронске 

комуникације), пружање интернет причаоница, 

обезбеђивање интернет форума, омогућавање 

приступа базама података, омогућавање 

телекомуникационих прикључака на глобалну 

рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих 

канала за услуге телешопа, омогућавање 

корисничког приступа глобалним рачунарским 

мрежама, изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање 

факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање 

опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска 

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге телекомуникационих 

портала, услуге интернет портала, услуге мобилне 

телекомуникационе мреже, мобилне телекомуникације и 

услуге преноса података, телекомуникационе услуге 

фиксне телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, услуге 

емитовања, услуге телевизијског емитовања, услуге 

емитовања у вези са ип / тв или засноване на ип / тв, 

услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа интернету, 

услуге е-поште, текстуалних и мултимедијалних порука, 

услуге у вези са пружањем приступа рачунарским 

мрежама, посебно осигурању, обезбеђивању и 

изнајмљивању времена приступа мрежама података и 

базама података, посебно интернету, пружање приступа 

рачунарским базама података и комуникационим 

услугама у вези с тим, помоћне, додатне и пратеће 

услуге у области телекомуникација и 

телекомуникационе опреме, рад мрежа, посебно 

телекомуникација и мрежа података, стручно саветовање 

у области телекомуникација и услугама у вези са 

подацима, услуге планирања и дизајна у области 

телекомуникационе опреме, информисање, саветовање и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним услугама из 

ове класе, изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података.  

41  издаваштво, образовање и обука, услуге обуке, 

забаве, спортске и културне активности, услуге 

интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било којих 

комуникационих мрежа, услуге забаве и 

информисања у вези са горе наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационих мрежа, 

услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске 

услуге пружене путем технологије интернетског 

протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв 

забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са 

горе наведеним услугама, информативне, 

саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама из ове класе.  

42  развој база података, ажурирање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство 

у облаку, дигитализација докумената (скенирање), 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем интернета, електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања превара путем 

интернета, сигурносна копија података, графички 

дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских 

веб локација (веб локација), инсталација рачунарског 

софтвера, конверзија рачунарских програма и 

података изузев физичке конверзије, копирање 

рачунарских програма, опоравак рачунарских 

података, откључавање паметних телефона, 

платформа као услуга, рачунарско програмирање, 
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консултантске услуге у вези са информационим 

технологијама (ит), саветовање о безбедности на 

интернету, саветовање у дизајнирању и развоју 

рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб 

страница, саветовање о рачунарском софтверу, 

саветовање о рачунарској технологији, услуге 

шифровања података, консултантске услуге у 

области телекомуникационе технологије, 

консултантске услуге о сигурности података, 

рачунарске консултантске услуге, пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице, пружање услуга 

спољних сарадника у области информационе 

технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података, изнајмљивање веб сервера, мерење, 

пружање претраживача за интернет, хостинг сервера, 

надзор рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или кршења података, 

надгледање рачунарских система у циљу откривања 

кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског 

софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање 

рачунарског софтвера, развој рачунарских 

платформи, развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера, истраживање у области 

телекомуникационе технологије, праћење 

рачунарских система даљинским приступом, научне 

и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и 

развој, индустријска анализа и истраживање, 

истраживање у области телекомуникација, услуге у 

вези са подацима и телекомуникациона технологија, 

пројектовање, развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података, 

изнајмљивање рачунара, телекомуникационих 

уређаја и уређаја за обраду података, надзор 

телекомуникационих система и система података, 

услуге техничког консалтинга у области 

информационе технологије, рачунарске технологије 

и технологије података, инжењеринг услуге у 

области информисања, телекомуникација и 

технологије података, пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге 

рачунарског програмирања, опоравак рачунарских 

података, саветовање у области рачунарског 

хардвера и софтвера, израда резервних копија и 

копирање рачунарских програма, изнајмљивање 

рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског 

софтвера, инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера, 

конверзија података или докумената из физичких у 

електронске медије, конверзија података и 

рачунарских програма (не физичка конверзија), 

стварање и одржавање веб локација за друге, веб 

хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама из ове класе. 

(210) Ж- 2021-78   (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. 

Legionów 37, 34-100, Wadowice, PL 

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

11000, Београд 

(540) 

Coffeeta - Dodatak za tvoju 

savršenu kafu!    

(511) 29  немлечни кремови за кафу; немлечни 

кремови за чај и пића на бази какаоа; немлечни 

кремови за супе и сосове; супе, сосови; кремови у 

праху; кремови за кафу; крем додаци за напитке; 

немлечне замене за млеко.  
 

(210) Ж- 2021-80 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) YONGPING XIA, Yinhai Road 399, Yiwy City, 

Zhejiang, CN 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд 

(540) 

KMT 

(511) 6  метали, сирови основни метали; обични 

метали, необрађени или полуобрађени; неелектрични 

одводни канали од метала; метална галантерија за 

грађевинарство; метални окови.  

8  баштенски алати, ручни; ручни алати и уређаји за 

обраду материјала, као и за изградњу, поправку и 

одржавање; прибор за јело, кухињски ножеви и 

прибор за сечење за кухињску употребу; 

неелектрични бријачи; ручни хигијенски и 

козметички уређаји за људе и животиње; ручке за 

ручни алат.  

16  прибор за писање; даска за целулозу од дрвета 

(прибор); листови папира (прибор); папири за 

употребу у графичкој индустрији; лепила за 

уетничку употребу; портикле од папира; папирнате 

марамице; столњаци од папира.  

20  намештај; огледала (посребрено стакло); канте за 

одлагање, неметалне; животињска кост (необрађени 

или делимично обрађени материјал); бела глина 

(сирови или делимично обрађени материјал); жути 

ћилибар.  

21  кухињски прибор; тоалетни прибор; баштенске 

рукавице; акваријуми; тераријуми.  

23  предиво за текстилну употребу; конац од 

фибергласа за текстил; конац и предиво за вез; 

предена свила; преден памук; предена вуна.  

24  текстил и замена за текстил; завесе од текстилних 

тканина; постељина; врећа за спавање; облоге за 

вреће за спавање.  
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27  теписи; простирке; подне простирке за 

аутомобиле; прострирке за купатило; јога простирке; 

гимнастичке простирке; вештачка трава; зидне 

завесе, не од текстила.  

28  играчке; игре; гимнастички и спортски 

производи; декорације за јелке; опрема за лов и 

риболов.  

35  оглашавање; пословна администрација.  
 

(210) Ж- 2021-81 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Panther Enterprise d.o.o., Андрије Смиљанића 

12, 31210 , Пожега, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01; 

29.01.04  

(591) плава, црвена.  

(511) 8  ручни алат који се користи за постављање 

керамичких и других плочица; ручни алат, наиме, 

нивелатори за уметање између суседних плочица и 

подних модула; ручни алат који се користи 

приликом поплочавања плочицама; ручни 

инструменти који се користе у поплочавању подова 

и зидова; ручни алати за нивелисање плочица и 

одређивање размака између плочица; ручни алат 

наиме, нивелатори, одстојници и носачи који се 

користе у поплочавању подова и зидова; ручни алат, 

наиме, клинови и клипсе које се користе за 

постављање керамичких и других плочица; завртаљ 

одстојници за поплочавање подова и зидова; ручни 

одвијачи за одстојнике за плочице; ручна клешта за 

одстојнике за постављање плочица.  

19  материјали, неметални, за градњу и изградњу.  

37  услуге инсталирања свих врста подних и зидних 

облога; услуге постављања свих врста подних и 

зидних плочица.  
 

(210) Ж- 2021-82 (220) 20.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Panther Enterprise d.o.o., Андрије Смиљанића 

12, 31210 , Пожега, RS 

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

11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 14.07.09; 17.05.13; 17.05.15; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) црвена, бела, зелена.  

(511) 8  ручни алат који се користи за постављање 

керамичких и других плочица; ручни алат, наиме, 

нивелатори за уметање између суседних плочица и 

подних модула; ручни алат који се користи 

приликом поплочавања плочицама; ручни 

инструменти који се користе у поплочавању подова 

и зидова; ручни алати за нивелисање плочица и 

одређивање размака између плочица; ручни алат 

наиме, нивелатори, одстојници и носачи који се 

користе у поплочавању подова и зидова; ручни алат, 

наиме, клинови и клипсе које се користе за 

постављање керамичких и других плочица; завртаљ 

одстојници за поплочавање подова и зидова; ручни 

одвијачи за одстојнике за плочице; ручна клешта за 

одстојнике за постављање плочица.  

19  материјали, неметални, за градњу и изградњу  

37  услуге инсталирања свих врста подних и зидних 

облога; услуге постављања свих врста подних и 

зидних плочица.  
 

(210) Ж- 2021-83 (220) 21.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

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

, 2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

L & M LEAF MAESTRO 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 
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цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи; шибице.  
 

(210) Ж- 2021-84 (220) 21.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

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

2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

L & M LEAF MASTER 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи; шибице.  
 

(210) Ж- 2021-85 (220) 21.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 28.07.00  

(511) 9  рачунарски софтвер и софтверске апликације 

за мобилне уређаје; софтвер и апликације за 

компјутере и мобилне уређаје који корисницима дају 

савете и информације у вези козметике и 

омогућавају да испробају козметику виртуелно; 

рачунарски софтвер и мобилне апликације за 

рачунаре, мобилне уређаје, таблете, преносне ручне 

дигиталне уређаје за електронску комуникацију и 

друге личне рачунарске уређаје за употребу у 

пружању информација о персонализованим 

козметичким трендовима, трендовима лепоте и 

стила, упутствима за шминкање, одабир нијанси 

шминке, савети за наношење и препоруке за 

козметичке производе и средства за негу; датотеке 

слика које се могу преузети; електронске 

публикације [које се могу преузети] које су доступне 

на мрежи из базе података или са интернета; 

програми за обраду података; рачунарски 

апликативни софтвер за мобилне телефоне; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски софтвер за електронску трговину који 

омогућава корисницима да врше електронске 

пословне трансакције преко глобалне рачунарске 

мреже; рачунарски софтвер за контролисање и 

управљање апликацијама сервера за приступ мрежи; 

рачунарски софтвер за обраду података; рачунарски 

софтвер преузет са интернета; софтвер за заштиту 

приватности; софтвер за комуникацију за повезивање 

корисника рачунарске мреже; софтвер за услуге 

слање порука и електронске поште који се може 

преузети; софтвери за препознавање лица; софтвери 

и апликације за мобилне уређаје; апликације за 

мобилне уређаје које се могу преузети; рачунарски 

софтвер и софтверске апликације за преузимање за 

уређивање и унапређивање фотографија, видео 

снимака и слика; едукативни материјал за обуку и 

веб емисије у области козметике и естетике који се 

могу преузети са интернета; софтвер и мобилне 

апликације за пружање информација о козметичким 

производима; образовни рачунарски софтвер; 

апликацијски софтвери за паметне телефоне; 

дигиталне фотографије, илустрације, звучни 

клипови, видео клипови, фонтови, исечци кода и 

графике који се могу преузети. подкастови који се 

могу преузети; публикације које се могу преузети; 

дигиталне књиге које се могу преузети; софтвери за 

рачунарство у облаку који се могу преузети; 

рачунарске графике које се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети; материјали за 

образовне курсеве који се могу преузети; датотеке 

слика које се могу преузимати; мултимедијски 

фајлови који се могу преузети; мобилне апликације 

које се могу преузети; дигитална музика која се може 

преузети.  

35  административна обрада компјутеризованих 

захтева за куповину; административно обрађивање 

налога; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; анализа података 

добијених истраживањем тржишта; анализа 

пословног управљања и саветовање из области 

пословања; анализа статистичких података 

добијених истраживањем тржишта; анализе података 

и статистика добијених из маркетиншког 

истраживања; анализе трошкова и цене коштања; 

анализирање података и статистике добијених 

истраживањем тржишта; анализирање тржишта; 

давање смерница за рекламирање на интернету које 
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се може претражити; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; дељење 

реклама преко интернета; дистрибуција рекламног 

материјала; економске прогнозе; електронска издања 

штампаног материјала у рекламне сврхе; 

електронско обрађивање података; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање дигиталних билборда [рекламних 

паноа]; изнајмљивање огласних материјала; 

изнајмљивање огласног простора на интернет 

страницама; израда материјала за оглашавање; 

израђивање и ажурирање рекламног материјала; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

интернет маркетинг; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на пословно 

управљање и пословну администрацију која се пружа 

електронским путем или преко интернета; 

испитивање брендова; испитивање јавног мњења; 

комерцијалне информационе услуге доступне путем 

интернета; консултантске услуге које се односе на 

рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

маркетиншко саветовање из области блокчејн 

технологије и криптовалута; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; обрада 

текста; оглашавање плаћањем по клику [паy пер 

цлицк оглашавање]; оглашавање путем банера; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

организовање и спровођење маркетиншких догађаја; 

организовање, управљање и надзор програма 

лојалности и подстицајних програма; позиционирање 

бренда; преговарање о пословним уговорима за 

друге; представљање роба и услуга путем 

електронских средстава; пружање клијентима 

информација које се односе на козметику; пружање 

комерцијалних информација и савета потрошачима; 

дизајнирање рекламног материјала; 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 давања пословних савета који 

се односе на оснивање и рад франшиза; услуге 

заказивања састанака и канцеларијске услуге; 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 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 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 

медицинских уређаја; услуге онлајн малопродаје и 

велепродаје медицинских инструмената; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара 

преко интернет продавница; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; 

фактурисање.  

42  дизајн и развој софтвера из области мобилних 

апликација; креирање софтвера који се користи у 

области козметике; омогућавање онлајн приступа 

мрежно заснованих апликација које се не могу 

преузети са интернета; омогућавање привременог 

коришћења апликација које се заснивају на вебу; 

омогућавање привременог коришћења онлајн 

апликација и програмских алата; ажурирање и 

одржавање рачунарског софтвера; ажурирање 

софтвера за паметне телефоне; омогућавање 

привременог коришћења софтверских апликација 

које се не могу преузети, доступних преко веб сајта; 

писање и ажурирање рачунарског софтвера; 

програмирање мултимедијских апликација; 

дизајнирање, развој и имплементација софтвера; 

услуге рачунарског програмирања које се односе на 

мултимедијске и интерактивне апликације; дизајн и 

развој софтвера за развој веб сајтова; дизајн и развој 

софтвера у области козметичких формулација и 

израду формула за личну негу, израду формула за 

козметичке сировине, израду формула за мешање 

козметичких сировина; консултације у области 

козметике; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

поправка рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-87 (220) 21.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ORSUS DOO BEOGRAD, Бранислава Нушића 

10, 11272, Београд-Добановци, RS 

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

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(526) na element "ACCESSORIES"  

(511) 9  кутије за наочаре, торбе и навлаке за 

лаптопове, навлаке и футроле за паметне телефоне, 

футроле за паметне рачунаре.  

14  наруквице, брезлетне, привесци, ситни украси, 

брошеви, ланчићи, огрлице, шнале за кравате, игле за 

кравате, привесци за кључеве, кутије за накит, 

торбице за накит, минђуше.  

18  женске ташне, кожни каишеви, футроле за висит 

карте, кишобрани, футроле за кишобране, ранчеви, 

џепни новчаници, торбе за куповину са точкићима, 

торбе за куповину, торбе за плажу, ручне торбице, 

путне торбе, кофери, путни комплети од коже, 

новчаници, футроле од коже или вештачке коже, 

путне торбе за одећу, футроле за кључеве, мрежасте 

торбе за куповину, мали кофери, футроле за 

кредитне картице, кутије за висит карте, ознаке за 

пртљаг, ознаке за путне торбе, кофери са точкићима, 

компресоване торбе прилагођене за пртљаг.  

20  декоративни јастучићи, огледала, рамови за 

слике, навлаке за одећу, пластичне копче за 

затварање торби, корпе за ношење ствари, јастуци на 

надувавање.  

21  тоалетни несесери, сервиси за чај, шољице, 

шоље, посуде за бомбоне.  

25  обућа, сандале за купатило, папуче за купатило, 

беретке, трегери, држачи панталона, шалови за врат, 

грејачи за врат, кабанице, каишеви, шалови, шешири, 

штитници за уши, рукавице, мараме, ешарпе као 

одевни предмети, муфови, рукавице без прстију, 

папуче, пелерине, траке за главу, сари, капе за 

туширање, џепне марамице, маске за спавање.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге у вези са 

прометом на велико и мало кутија за наочаре, торби 

и навлака за лаптопове, навлака и футрола за 

паметне телефоне, футрола за паметне рачунаре, 

наруквица, брезлетни, привезака, ситних украса, 

брошева, ланчића, огрлица, шнала за кравате, игли за 

кравате, привезака за кључеве, кутија за накит, 

торбица за накит, минђуша, женских ташни, кожних 

каишева, футрола за висит карте, кишобрана, 

футрола за кишобране, ранчева, џепних новчаника, 

торби за куповину са точкићима, торби за куповину, 

торби за плажу, ручних торбица, путних торби, 

кофера, путних комплета од коже, новчаника, 

футрола од коже или вештачке коже, путних торби за 

одећу, футрола за кључеве, мрежастих торби за 

куповину, малих кофера, футрола за кредитне 

картице, кутија за висит карте, ознака за пртљаг, 

ознака за путне торбе, кофера са точкићима, 

компресованих торби прилагођених за пртљаг, 

декоративних јастучића, огледала, рамова за слике, 

навлака за одећу, пластичних копчи за затварање 

торби, корпи за ношење ствари, јастука на 

надувавање, тоалетних несесера, сервиса за чај, 

шољица, шоља, посуда за бомбоне, обућа, сандала за 

купатило, папуча за купатило, беретки, трегера, 

држача панталона, шалова за врат, грејача за врат, 

кабаница, каишева, шалова, шешира, штитника за 

уши, рукавица, марама, ешарпи као одевних 

предмета, муфова, рукавица без прстију, папуча, 

пелерина, трака за главу, сарија, капа за туширање, 

џепних марамица, маски за спавање; рекламирање 

преко плаката, услуге агенција за увоз и извоз, 

уређивање излога, манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, онлајн рекламирање на друштвеној мрежи, 

писање рекламних текстова, организовање модних 

ревија у промотивне сврхе, производња рекламних 

филмова, пружање пословних информација путем 

Интернет странице, обезбеђивање онлине тржишта 

за купце и продавце роба и услуга, изнајмљивање 

билборда (паноа за рекламирање), писање текстова 

за рекламне намене, услуге пописивања поклона, 

циљни маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-88 (220) 21.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen 

am Rhein, DE 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34, 11000, 

Београд 

(540) 

AXALION 

(511) 1  хемикалије које се користе у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству, нарочито препарати за 

јачање биљака, хемијски или биолошки препарати за 

контролу стреса код биљака, препарати за 

регулисање раста биљака, хемијски препарати за 

третирање семена, гени семена за пољопривредну 

производњу.  

5  инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-89 (220) 22.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

VAXPRUMI 

(511) 5  препарати за вакцине.  
 

(210) Ж- 2021-90 (220) 22.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

VAXNEUVANCE 

(511) 5  препарати за вакцине.  
 

(210) Ж- 2021-91 (220) 22.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Игор Петровић, Крагујевачки октобар 9, 

18300, Пирот, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 27.05.17; 28.05.00  

(511) 33  алкохолна пића; алкохолни напици од воћа; 

дестилована жестока пића; дестилована пића; 

жестока алкохолна пића [дестилована]; жестока 

пића.   
 

(210) Ж- 2021-93 (220) 18.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Милан Бркљач, Тоне Хаџића 20,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 18.03.01; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, златна.  

(511) 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.  

31  пољопривредни, вртларски и шумски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семе; живе 

животиње; свеже воће и поврће; семе; природне 

биљке и цвеће; храна за животиње; слад.  

32  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

33  алкохолна пића (изузев пива).  

43  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(210) Ж- 2021-98 (220) 22.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Невена Анђелић, Николаја Гогоља 28а,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.22; 28.05.00; 29.01.15  

(591) љубичаста, зелена, жута, наранџаста, плава.  

(511) 5  освеживачи за аутомобиле; препарати за 

дезодорисање ваздуха.  

16  комади од картона; уметничка дела од картона; 

уметничка дела од папира и картона; посуде од 

ребрастог картона; календари; налепнице од папира, 

самолепљиве.  

21  термо шоље; термо шоље за путовања.  
 

(210) Ж- 2021-99 (220) 25.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) 3 STARS PHARMA DOO BEOGRAD, 

Takovska 13, 11000, Beograd, RS 

(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11, 

11080, Београд 

(540) 

LIVERSET 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2021-100 (220) 25.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) PHARMAIDEA d.o.o. Beograd - Zvezdara, 

Војводе Симе Поповића 4, 11000 , Београд, RS 
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(740) Адвокат Андреј Прекајски, Светозара 

Марковића 67/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.17.07; 26.01.06; 26.15.01; 27.05.01; 

29.01.06  

(591) сребрна, сива.  

(511) 5  витамински препарати; додаци исхрани; 

додаци исхрани који садрже витамине; протеини као 

додатак исхрани.  

20  посуде, пластичне за амбалажу.  

32  напици за спортисте обогаћени протеинима.  
 

(210) Ж- 2021-101 (220) 25.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) NOVA ADRESA d.o.o. Beograd, Матошева 6, 

Београд-Вождовац, RS 

(740) Адвокат Милорад Рогић, Адмирала Гепрата 7, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 27.05.14; 27.05.22; 28.05.00  

(511) 29  aлое вера за људску исхрану; аранжмани од 

обрађеног воћа; андулете; бобичасто воће, 

конзервирано; виршле; воће, конзервисано; воће 

конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; говеђа супа; грашак, 

конзервирани; грицкалице на бази воћа; ђумбир, 

конзервисани; ђумбиров џем; желе за исхрану; 

замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; 

зачињено коштуњаво воће; јогурт; какао путер за 

исхрану; кисели краставац; кисели купус; кисело 

млеко; кнедле на бази кромпира; кобасице; компоти; 

ком пот од бруснице; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисан бели лук; 

конзервисане печурке; конзервисано месо; 

конзервисано поврће; конзервисано сочиво; 

конзервисан пасуљ; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; 

коштано уље за исхрану; краставчићи; кувано 

поврће; кукуруз но уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; лешници, припремљени; лимунов сок за 

употребу у кулинарству; лук, конзервисан; маргарин; 

маслине, конзервисане; маслиново уље за исхрану; 

масне супстанце за производњу јестиве масти; 

мермелада; месни екстракти; месо; месо у конзерви; 

млевени бадем; милк шејк; мусеви од поврћа; мућена 

павлака, шлаг; намази на бази орашастих плодова; 

намази на бази поврћа; намирнице на бази рибе; 

напици на бази бадемовог млека; напици на бази 

кокосовог млека; напици на бази млека од 

кикирикија; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; напици са бактеријама млечне 

киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено 

млеко; омлети; павлака [биљна] на бази поврћа; 

павлака [млечни производ]; парадајз пире; паста од 

поврћа; пире од јабука; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; путер; риба ни кисели купус; риба у 

конзерви; рибљи филети; салате од воћа; салате од 

поврћа; ролнице од купуса пуњене месом; састојци 

за припремање супе; свињетина; свињска маст; 

семенке, припремљене; сир; сириште, сирило; 

сланина; смеше које садрже маст за кришке хлеба; 

смрзнуто воће; сојино млеко; сојино уље за исхрану; 

сокови од поврћа за кување; сок од парадајза за 

кување; суво грожђе; сунцокретове семенке, 

припремљене; сунцокретово уље за исхрану; 

сухомеснати производи; сушено поврће; уља за 

исхрану; усољена риба; усољено месо; уштипци, 

крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; чипс 

од кромпира; џемови; шунка.   

32  aперитиви, безалкохолни; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; без 

алкохол ни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 

енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; 

квас; коктели, безалкохолни; коктели на бази пива; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

од соје, осим замена за млеко; освежавајућа без 

алкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење газиране 
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воде; сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно 

пиво; сладовина; смутис [кашасти напици од воћа 

или поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок 

од јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; 

стоне воде; шербети [пића]; шира; шира 

[неферментисана].   

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 рекламно г 

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 per 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 управљање 

хотелима; преговарање и закључивање пословних 

трансакција за трећа лица; преговарање о пословним 

уговорима за друге; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

презентација робе; преписивање кореспонденције 

[канцеларијске услуге]; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; привремено 

пословно управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

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 
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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.   

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

електронско издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

уживо; издавање књига; издавање спортске опреме, 

осим возила; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање опреме 

за играње; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; испити из 

области образовања; клупске услуге [забавне или 

образовне]; културне, образовне или забавне услуге 

које пружају уметничке галерије; микрофилмовање; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружа ју асистенти за лица са посебним 

потребама; обука [тренирање]; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

конгреса; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање и спровођење концерата; 

организовање костимираних забавних догађаја; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

сценарија; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; писање текстова; планирање забава [забава]; 

подучавање; подучавање аикида; подучавање џудоа; 

позоришна продукција; покретне библиотеке; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

превођење; пренос знања и искуства [обучавање]; 

припрема и вођење семинара; припрема и вођење 

симпозијума; продукција музике; продукција 

представа; продукција радио и телевизијских 

програма; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; професионално усмеравање [саветовање у 

вези са образовањем или обуком]; пружање 

информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата 

за аркадне игрице; пружање услуга у области забаве 

и разоноде; пружање услуга у области образовања; 

резервисање седишта за приредбе, свечаности; 

религијско образовање; снабдевање опремом за 

рекреацију; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге караока; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

модела за уметнике; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге музеја [презентације, 

изложбе]; услуге ноћних клубова [забава]; услуге 

обданишта; услуге образовања које пружа ју школе; 

услуге обуке које се пружа ју путем симулатора; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге спортских кампова; услуге 

синхронизовања; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.   

43  изнајмљивање апарата за осветљење; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање 

просторија за састанке; изнајмљивање столова, 

столица, столњака и стакленог посуђа; изнајмљивање 

шатора; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 

од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештај а; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 
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резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(210) Ж- 2021-104 (220) 25.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Михаило Суботић and Бојан Стаменковић, 

Стојана Новаковића 2, 11000, Београд, RS i 

Прешернова 16, 18000, Ниш, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 11.03.18; 24.17.02; 25.01.25; 26.01.16; 26.01.18; 

27.05.09; 27.05.11; 28.17.00; 29.01.13  

(591) бела, окер и браон.   

(511) 39  достава хране; превоз и испорука хране и 

пића; пружање услуга наручивања хране путем 

интернета са информацијама о испоруци хране.   

41  планирање забава [забава]; услуге ноћних 

клубова [забава].  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; кетеринг 

хране и пића; услуге кафеа; услуге ресторана; услуге 

снек-барова; услуге барова; услуге кафетерија.   
 

(210) Ж- 2021-105 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ 

ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, 

Милоја Ђака бр. 2, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.07; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) 35  услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте.  

37  постављање и поправка електричних уређаја; 

уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

изградња; рушење објеката; постављање и 

поправљање складишта; изградња фабрика; 

инсталирање, одржавање и поправка машина; 

зидарство; изградња и одржавање цевовода; 

молерски радови, спољни и унутрашњи; 

малтерисање; асфалтирање; водоинсталатерске 

услуге; поправка пумпи; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; зидарске услуге; пружање 

информација у вези са изградњом; уградња прозора и 

врата; консултације о грађењу.  

39  испорука робе.  

42  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; грађевинско пројектовање; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора]; 

инжењерске услуге; геодетско мерење; рачунарско 

програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; инсталирање рачунарског 

софтвера; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; контрола квалитета.  
 

(210) Ж- 2021-107 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Lafarge BFC d.o.o. Beočin, Трг БФЦ 1,  

213000, Беочин, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(511) 1  металуршки цемент; цементни лепак за 

индустријску примену.   

19  везивни материјал за поправку путева; 

материјали за облагање путева; материјали за 

прављење и заштиту путева.   
 

(210) Ж- 2021-108 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

(540) 

SALSA 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-109 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 
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(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

DIRIGENT 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-110 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO PANTRANSPORT 

DOO PANČEVO, Војводе Радомира Путника 33, 

Панчево, RS 

(740) Адвокат Миона Делић, Краљице Марије 49а, 

Београд 

(540) 

 

(531) 06.07.01; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.03; 29.01.06  

(591) сива, зелена.  

(511) 39  превоз аутобусом; услуге превоза за 

туристичка разгледања; транспортне услуге; превоз 

путника; превоз туриста; изнајмљивање путничких 

аутобуса; организовање превоза за туристичка 

путовања; перонизација; услуга продаје аутобуских 

карата.  
 

(210) Ж- 2021-111 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

TUNDRA 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-112 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

TAJGA 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-113 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

ZAKON 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-114 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

ZAPAD 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-115 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

MOGUL 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
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(210) Ж- 2021-116 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

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

Земун 

(540) 

ENTER 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-118 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Lafarge BFC d.o.o. Beočin, Трг БФЦ 1, 21300, 

Беочин, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) бела, тамно плаво-сива.  

(511) 1  металуршки цемент; цементни лепак за 

индустријску примену.   

19  везивни материјал за поправку путева; 

материјали за облагање путева; материјали за 

прављење и заштиту путева.   
 

(210) Ж- 2021-120 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Kњаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS 

(540) 

 

(531) 02.03.08; 06.01.01; 25.05.03; 25.07.08; 25.07.20; 

26.11.09; 26.11.12; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, љубичаста.  

(511) 5  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати.  

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); воћни пунч, 

безалкохолни; воћни сокови; газирана безалкохолна 

пића; газирана вода; газирана минерална вода; 

газирани воћни сокови; гуарана напици; енергетска 

пића; изворска вода; изотоници; кокосова вода 

(напитак); 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.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-121 (220) 26.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 06.01.01; 25.05.03; 25.07.08; 26.11.09; 

27.05.07; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) бела, црна, сива, тиркизна.  

(511) 5  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати.   

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); воћни пунч, 

безалкохолни; воћни сокови; газирана безалкохолна 

пића; газирана вода; газирана минерална вода; 

газирани воћни сокови; гуарана напици; енергетска 

пића; изворска вода; изотоници; кокосова вода 

(напитак); 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 
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воћа; негазирана безалкохолна пића; освежавајућа 

безалкохолна пића; сода вода; стоне воде; тоник; 

флаширана вода за пиће.   

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-124 (220) 27.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo , Jukićeva 53, 71000, Sarajevo , BA 

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

11000, Београд 

(540) 

LYMUNIX 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-125 (220) 27.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Дарко Цветковић, Деканске баште 0005/40, 

Сремска Митровица, RS 

(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева 

46, Београд 

(540) 

 

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

29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, окер.  

(511) 43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге ресторана; услуге снек-барова; 

услуге барова.  
 

(210) Ж- 2021-127 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) MILICA PAVLOVIĆ PR IZVOĐAČKE 

UMETNOSTI SENORITA MUSIC BEOGRAD, 

Ђевђелијска 21, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр. 

44, 11000, Београд 

(540) 

Milica Pavlović 

(511) 9  апарати за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике; магнетни носачи података, дискови 

за снимање; компакт дискови, ДВД и други 

дигитални носачи података; механизми за апарате 

који се покрећу новцем; рачунске машине, опрема за 

обраду података, рачунари; рачунарски софтвер; 

наиме дискови за снимање звука, грамофонске 

плоче, музички аутомати који се покрећу кованим 

новцем (џубокс), магнетофони, магнетне траке, 

тонски носачи звука, звучници, грамофони, траке за 

снимање звука, звучни апарати и машине, 

телекомуникациони преносници, оптички компакт 

дискови (ЦД-ром), оптички дискови, компакт диск 

плејери, ДВД плејери, УСБ прикључци, рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване.  

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

дизајнирање рекламног материјала.  

38  телекомуникације; емитовање радио програма 

(радиодифузија), обезбеђивање телекомуникационих 

веза са глобалном рачунарском мрежом, обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи, 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 

пренос дигиталних датотека, стриминг (проток) 

података, пренос видео садржаја на захтев.  

41  писање песама; компоновање музике; продукција 

музике; омогућавање коришћења онлајн музике, која 

се не може преузимати; услуге студија за снимање 

музике; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; планирање 

забава, организовање и спровођење концерата; 

образовне услуге; разонода; културне активности; 

изнајмљивање аудио снимака, информације из 

области забаве и разоноде, планирање забава 

(забава), изнајмљивање аудио опреме,  услуге 

агенција за продају карата (разонода), писање 

текстова, организовање и спровођење концерата, 

услуге диск џокеја.  
 

(210) Ж- 2021-128 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) MILICA PAVLOVIĆ PR IZVOĐAČKE 

UMETNOSTI SENORITA MUSIC BEOGRAD, 

Ђевђелијска бр. 21, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр. 

44, 11000, Београд 

(540) 

senorita music 

(511) 9  апарати за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике; магнетни носачи података, дискови 

за снимање; компакт дискови, ДВД и други 

дигитални носачи података; механизми за апарате 

који се покрећу новцем; рачунске машине, опрема за 

обраду података, рачунари; рачунарски софтвер; 

наиме дискови за снимање звука, грамофонске 

плоче, музички аутомати који се покрећу кованим 
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новцем (џубокс), магнетофони, магнетне траке, 

тонски носачи звука, звучници, грамофони, траке за 

снимање звука, звучни апарати и машине, 

телекомуникациони преносници, оптички компакт 

дискови (ЦД-ром), оптички дискови, компакт диск 

плејери, ДВД плејери, УСБ прикључци, рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване.  

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

дизајнирање рекламног материјала.  

38  телекомуникације; емитовање радио програма 

(радиодифузија), обезбеђивање телекомуникационих 

веза са глобалном рачунарском мрежом, обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи, 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 

пренос дигиталних датотека, стриминг (проток) 

података, пренос видео садржаја на захтев.  

41  писање песама; компоновање музике; продукција 

музике; омогућавање коришћења онлајн музике, која се 

не може преузимати; услуге студија за снимање 

музике; омогућавање коришћења онлајн видео записа, 

који се не могу преузимати; планирање забава, 

организовање и спровођење концерата; образовне 

услуге; разонода; културне активности; изнајмљивање 

аудио снимака, информације из области забаве и 

разоноде, планирање забава (забава), изнајмљивање 

аудио опреме,  услуге агенција за продају карата 

(разонода), писање текстова, организовање и 

спровођење концерата, услуге диск џокеја.  
 

(210) Ж- 2021-129 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) MILICA PAVLOVIĆ PR IZVOĐAČKE 

UMETNOSTI SENORITA MUSIC BEOGRAD, 

Ђевђелијска бр. 21, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр. 

44, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.03.23; 09.07.01; 26.04.01; 26.04.14; 

26.04.18; 27.05.21  

 

(511) 9  апарати за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике; магнетни носачи података, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални 

носачи података; механизми за апарате који се покрећу 

новцем; рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер; наиме дискови за снимање 

звука, грамофонске плоче, музички аутомати који се 

покрећу кованим новцем (џубокс), магнетофони, магнетне 

траке, тонски носачи звука, звучници, грамофони, траке за 

снимање звука, звучни апарати и машине, 

телекомуникациони преносници, оптички компакт 

дискови (ЦД-ром), оптички дискови, компакт диск 

плејери, ДВД плејери, УСБ прикључци, рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване  

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

дизајнирање рекламног материјала  

38  телекомуникације; емитовање радио програма 

(радиодифузија), обезбеђивање телекомуникационих 

веза са глобалном рачунарском мрежом, обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи, 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 

пренос дигиталних датотека, стриминг (проток) 

података, пренос видео садржаја на захтев  

41  писање песама; компоновање музике; продукција 

музике; омогућавање коришћења онлајн музике, која се не 

може преузимати; услуге студија за снимање музике; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се не 

могу преузимати; планирање забава, организовање и 

спровођење концерата; образовне услуге; разонода; 

културне активности; изнајмљивање аудио снимака, 

информације из области забаве и разоноде, планирање 

забава (забава), изнајмљивање аудио опреме,  услуге 

агенција за продају карата (разонода), писање текстова, 

организовање и спровођење концерата, услуге диск џокеја  
 

(210) Ж- 2021-130 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue 

East, Bradenton, Florida 34208, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.24; 05.07.11; 05.07.22; 11.03.02; 11.03.06; 

25.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) наранџаста, зелена, бела, црвена.  

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2021-131 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue 

East, Bradenton, Florida 34208, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 05.07.14; 05.07.22; 11.03.02; 11.03.06; 

25.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) наранџаста, жута, зелена, бела, црвена, браон.  

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2021-132 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) LA AURORA, S.A., Carretera Santiago Tamboril, Km. 

5, Parque Industrial Tamboril, Tamboril, Guazumal, Santiago, DO 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

LA AURORA 

(511) 34  дуван и цигаре.  
 

(210) Ж- 2021-135 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Pozitiviti Cee Ltd, Akropoleos, 59-61, sprat 

3/301, 2012, Lefkosia, CY 

(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Николина Вујиновић, 

Милица Аранђеловић, Ђорђе Ђокић, Крунска 50, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.03; 29.01.08 

(591) црна, зелена.  

(511) 35  oглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

помоћ у пословном управљању; обавештења о 

пословима; услуге агенције за пружа ње пословних 

информација; анализе трошкова и цене коштања; 

услуге агенција за запошљавање; рачуноводство; 

вођење књига (књиговодство); израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; непосредно оглашавање путем поште; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

стручне услуге о пословној ефикасности; пословне 

процене; пословна испитивања; консултације у вези 

са пословним организовањем; објављивање пословна 

истраживања; преписивање кореспонденције 

(канцеларијске услуге); саветодавне услуге у 

пословном управљању; маркетиншка истраживања; 

професионалне пословне консултације; економске 

прогнозе; пружа ње пословних информација; 

припрема платних листи; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; обрачун пореза; 

прикупљање информације у компјутерске базе 

података; услуге набавке за трећа лица; 

претраживање података у рачунарских датотекама за 

друге; услуге поређења цена; услуге подуговарања, 

аутсорсинг (помоћ у пословању); фактурисање; 

прикупљање статистичких података; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; пружа ње пословних информација 

путем интернет странице; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундације за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребне финансијска средства; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

финансијска ревизија; привремено пословно 

управљање; услуге корпоративне комуникације; 

услуге комерцијалног лобирања.   

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; пројектовања и развој 

рачунарског хардвера и софтвера; хемијске анализе; 

анализе за експлоатацију нафтних поља; 

архитектонске услуге; бактериолошка испитивања; 

услуге из области хемије; хемијска испитивања; 

саветовање из области архитектуре; грађевинско 

пројектовање; технолошка истраживања; испитивања 
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нафтних извора; испитивање материјала; вођење 

студија техничког пројектовања; геолошке 

експертизе; испитивање нафтних поља; инжењерске 

услуге; изнајмљивање рачунара; рачунарско 

програмирање; истраживање нафте; истраживања из 

области физике; истраживања из области механике; 

тестирање текстила; консултације о сигурности 

података; услуге кодирања података; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; електронско 

надгледање података о заштити личности ради 

откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско надгледа ње коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре; развој 

рачунарских платформи; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговина.  

45  услуге агенција за посредовање; посредовање, 

услуге медијације; контрола предузећа ради 

сигурности; услуге арбитраже; правна истраживања; 

парничне услуге; услуге мирног решавања спорова; 

правне консултације; услуге припреме правних 

докумената; правне услуге у вези са преговарањем о 

уговорима за друге; правне услуге у одговарање на 

позиве за подношење понуда; услуге правног 

надзора; ревизија регулаторне усклађености; 

ревизија правне усклађености.  
 

(210) Ж- 2021-136 (220) 25.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Стоматолошка комора Србије, Мекензијева 

81, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 26.11.07; 26.11.12; 26.11.13; 28.05.00; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива.  

(511) 16  штампане ствари.  

35  вођење послова.  

45  правне услуге.  
 

(210) Ж- 2021-137 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 18, 

Београд, RS 

 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.12  

(591) Pantone 1555C, Pantone 574C.  

(511) 35  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије: рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.   

38  телекомуникације; телекомуникације, нарочито 

телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 
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бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.   

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

телевизијска забава; спортске и културне активности; 

услуге разоноде, нарочито пружање забаве путем 

телевизије, радија, биоскопа, кабловске телевизије, 

сателитске телевизије и интернета; продукција и 

дистрибуција телевизијског програма; продукција и 

дистрибуција радијских програма; продукција 

програма кабловске телевизије; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

компиловање, продукција, управљање и извођење 

радио, телевизијских, аудиовизуелних, музичких, 

забавних и позоришних програма; продукција филмова 

и видео трака; услуге продукције забавних догађаја 

уживо; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; организовање, продукција и 

представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; издавање мултимедијалног материјала 

онлајн; организовање спортских, културних, музичких 

и образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на пољу 

шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских програма, 

филмова, културе, образовања, забаве и спорта; услуге 

објављивања: производњо филмова, који нису 

рекламни филмови; продукција радио и телевизијских 

програма; телевизијска забава; забава посредством 

радија; услуге студија за снимање; изнајмљивање 

опреме за осветљавање позоришних и телевизијских 

студија; услуге репортерског извештавања; услуге 

стављања на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање телевизијских програма, који 

се не могу преузимати, путем видео записа на захтев; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; дистрибуција филмова; услуге 

тонске технике за манифестације; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге технике 

осветљења за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
 

(210) Ж- 2021-138 (220) 28.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Никола Јоветић and Данијела Јоветић, 

Видиковачки венац 27, 11000, Београд, RS i 

Видиковачи венац 27, 11000, Београд, RS 

 

(740) Адвокат Вук Божовић, Булевар деспота 

Стефана 81, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.03.02; 02.03.23; 27.05.01  

(511) 3  балзами за косу; боје за косу; лакови за косу; 

лосиони за косу; неутрализатори за трајно коврџање 

косе; препарати за коврџање косе; производи за 

исправљање косе; шампони; шампони за суво прање; 

биљни екстракти за козметичке намене; басма 

[козметичка боја]; козметички сетови; препарати од алое 

вере за козметичке намене; препарати за бељење 

[скидање боје] за козметичку употребу; лосиони за 

козметичку употребу; масти за козметичку употребу; 

помаде за козметичку употребу; балзами, осим за 

медицинске сврхе; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за 

животиње [немедицински препарати за негу].  

26  вештачка коса; људска коса; плетена коса; 

праменови косе; продужеци косе; увијачи косе, 

електрични и неелектрични; перике; мреже за косу; 

пантљике за косу; траке за косу; украси за косу; 

шнале за косу; шналице за косу; капе за бојење косе; 

капе за фарбање косе; папир за увијање косе; шнале 

за увијање косе.  

44  имплантација косе; изнајмљивање уређаја за 

обликовање косе; услуге салона лепоте; услуге 

фризерских салона.  
 

(210) Ж- 2021-140 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада 

90в, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.01.01; 02.01.04; 24.11.14; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, светло наранџаста, наранџаста    

(511) 42  софтвер у виду сервиса [СааС].  
 

(210) Ж- 2021-141 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада 

90в, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.04; 24.11.14; 27.05.03; 29.01.06  

(511) 42  софтвер у виду сервиса [СааС].  
 

(210) Ж- 2021-142 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада 

90в, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.04; 24.11.14; 26.04.14; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) бела, светло розе, црвена.  

(511) 42  софтвер у виду сервиса [СааС].  
 

(210) Ж- 2021-143 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада 

90в, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, тамно плава и тегет.   

(511) 42  софтвер у виду сервиса [СааС].  
 

(210) Ж- 2021-146 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Preduzeće za izdavačku delatnost LAGUNA 

DOO Beograd, Ресавска 33, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.07.01; 27.05.01; 27.05.08  

(511) 16  папир; бележнице; дописнице за најаву 

посебних догађаја; етикете од папира или картона; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; књиге; каталози; новине; 

обележивачи за књиге; оловке; магазини 

[периодични]; слике, урамљене или неурамљене.  

25  капе; одећа; обућа; чарапе и плетена трикотажа.  

35  организовање сајмова; управљање програмом 

попуста за омогућавање учесницима да добију 

попусте на робу и услуге употребом чланске картице 

за остваривање попуста; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

организовање и одржавање сајмова и манифестација 

за пословне и маркетиншке потребе; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; израда материјала за 

оглашавање; оглашавање путем банера; услуге 

оглашавања и рекламних информација пружених 

преко интернета; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; дистрибуција и дељење материјала за 

оглашавање [летака, проспеката, штампаних 

материјала и узорака]; услуге оглашавања које 

пружају радио и телевизијске рекламне службе; 

дељење рекламних огласа; приказивање огласа за 

друге; израда радио реклама; производња радио и 

телевизијских реклама.  

41  издавање књига; издавање каталога; издавање 

електронских публикација; издавање електронских 

часописа; издавање и уређивање књига; издавање и 

уређивање магазина; издавање и уређивање 

периодичних издања; издавање и уређивање 

штампаног материјала; мултимедијално издавање 

књига; мултимедијално издавање новина; издавање 

периодичних часописа, каталога и проспеката; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату; електронско издаваштво.  
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 (210) Ж- 2021-149 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor Corporation), 1, 

Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ADVENTURE 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2021-150 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Agrostandard plus d.o.o., Текелијина 28/4, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 03.03.01; 03.03.17; 05.03.14; 15.07.01; 15.07.02; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 

29.01.08 

(591) R -102  G -101  B -107    ili Hex :66656B  (tamno 

sivi deo zupčanika)0    G -0    B -0      ili Hex :000000  

(konj) R -98   G -145  B -90     ili Hex :62915A  (svetlije 

zeleni deo lista ) R -52   G -107  B -42     ili Hex 

:346B2A  (tamnije zeleni deo lista )-0    G -0    B -0      

ili Hex :000000   ("solmax" slovima ispis) R -98   G -145  

B -90     ili Hex :62915A   ("steel" slovima ispis)  

(511) 7  агрегати за резервно напајање; апарати за 

везивање сена; багери; вршалице; вршалице и 

млатилице; грабуље за машине за грабуљање; 

дрљаче; комбајни; косилице травњака [машине]; 

машине за бушење; машине за вршидбу, вршалице; 

машине за жетву; машине за кошење и везивање 

снопља; машине за одвајање жита; машине за 

окретање сена; машине за орање у пољопривреди; 

машине за сејање; механизоване сточне хранилице; 

плугови; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредни култиватори; 

пољопривредно справе, осим оних којима се ручно 

управља; пресе за сточну храну; сејачице [машине].  

11  машине за наводњавање у пољопривреди.  

12  виљушкари; пољопривредни трактори; 

приколице; приколице [возила]; приколице за радне 

машине; теренска возила; трактори.   
 

(210) Ж- 2021-153 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD, 

Београдског батаљона 4, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

OSTEOLIFE 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2021-154 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD, 

Београдског батаљона 4, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

RHEIFLEX 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.  
 

(210) Ж- 2021-155 (220) 29.01.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Стефан Лалић ПР Производња колача Ћао 

Шећеру Београд, Риге од Фере 15, Београд, RS 

(540) 

НАМАЗАНКО 

(511) 30  кондиторски производи; слатки кремови; 

воћне посластице; бисквити; ситни колачи; вафел 

производи; производи од житарица; торте. 

35  услуге малопродаје хране и пића.   

43  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

ресторана; информације и савети у вези са 

припремањем оброка.   
 

(210) Ж- 2021-156 (220) 01.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Матеја Протић, Војводе Влаховића 011д, Београд, RS 

(740) Адвокат Ивана Перишић, Гандијева 141/12, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.03.13; 05.03.14; 19.03.01; 27.05.10; 

27.05.13; 29.01.02  
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(591) златна (#BD9369), пантоне 2317C.  

(511) 29  воће, конзервисано; џемови; поврће, конзервисано; 

воће кувано; мармелада; хумус; кимчи; конзервисана 

паприка; компоти; кувано поврће; сушено поврће; уља за 

исхрану; воћни желе; парадајз пире; кора од воћа; воће 

конзервисано у алкохолу; тахини; бобичасто воће, 

конзервисано; конзервисано месо; кобасице; јетрена паштета.  

30  сосеви (додаци исхрани); умак од парадајза; 

чатни (додатак јелима); преливи за салату; сосеви за 

месо (умаци); песто; тестенина; ароматични додаци 

за исхрану; додаци јелима; чоколада; зачински 

додаци; слаткиши; слаткиши од шећера; кечап (сос); 

равиоли; пралине; шпагети; воћни преливи (сосови).  

32  безалкохолни воћни напици; пиво; але пиво од 

ђумбира; воћни сокови; сок од поврћа (пића); сок од 

парадајза (пиће); безалкохолна пића; смутис 

(кашасти напици од воћа и поврћа); напици за 

спортсите обогаћени протеинима.  

33  вино; жестока пића.  

40  конзервисање намирница и пића.  

43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге ресторана; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге барова.  
 

(210) Ж- 2021-160 (220) 01.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(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) 

Speltino 

(511) 30  мед са додатком спелте.  
 

(210) Ж- 2021-161 (220) 02.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка , 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.15.21; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 

03.04.24; 05.05.21; 19.03.03; 25.03.25; 27.01.12; 

27.05.02; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, љубичаста, плава, зелена, розе, 

жута, црвена.  

(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-162 (220) 02.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела,, RS 

(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24; 05.05.21; 

05.07.18; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15 

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

плава, љубичаста.  

(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-163 (220) 02.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела,, RS 

(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24; 

05.05.21; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15 

(591) бела, црна, љубичаста, зелена, тамно плава, 

светло плава, црвена, жута.  

(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-165 (220) 02.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела,, RS 

(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24; 

05.05.21; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15 

(591) бела, црна. црвена, жута, светло плава, тамно 

плава, зелена, љубичаста.  

(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-166 (220) 02.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела,, RS 

(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24; 

05.05.21; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.24; 

29.01.15  

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

светло плава, љубичаста.  

(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-216 (220) 09.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Sharda Serb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

SKYTEAM 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-217 (220) 09.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Sharda Serb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

HEAD 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-218 (220) 09.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) Sharda Serb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

BILBAO 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-278 (220) 19.02.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

3013 lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE 

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

Београд 

(540) 

Crosuvo 

(511) 5  фармацеутски препарати, лекови који се 

користе код болести кардиоваскуларног система.  
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(210) Ж- 2021-364 (220) 04.03.2021. 

(442) 15.03.2021. 

(731) AGROMARKET d.o.o., Краљевачког батаљона 

235/2, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

MADARIA 

(511) 5  прерпарати за уништавање штеточина 

фунгициде, хербициди, инсектициди.  
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